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Liviu PENDEFUNDA

atura vibratorie a
oricărui lucru din
jurul nostru nu ni se

înfăţişează cu ostentaţie, deşi ar
trebui să fie cel mai comun gând al
nostru. Dacă vibraţia unui diapazon
pare ceva neplăcut pielii noastre la
fel ca mânerul unei maşini de spălat
vechi sau o roată neechilibrată
perturbă rulajul unei maşini, ar
trebui să ne închipuim că există tot
felul de alte vibraţii măsurabile, deşi
nedetectabile de fiinţa noastră. Un-
dele de sunet sau lumină propagate
în aer sau apă pot fi percepute de
organele noastre de simţ şi prezen-
tate creierului ca atare. Şi dacă ac-
ceptăm că totul este constituit în
vibraţie, atunci suma totală a realită-
ţii umane, cosmice, există într’un
astfel de prezent. Dacă am vrea să
definim această mişcare oscilatorie
sau repetitivă am pătrunde într’o
experienţă spaţio-temporală şi ne-
am lovi de ideea obiectelor materia-
le şi mult mai greu am aşeza
discursul pe semantica energiei şi
mai ales a aceleia condensate pe
care o numim materie. Şi atunci
spaţiul şi timpul sunt obligatorii în
ecuaţia existenţei vibraţiilor pentru

majoritatea oamenilor. Şi dac’ar şti
ei că nimic temporal nu’i decât rela-
tivitate1 în această reprezentare geo-
metrică a spaţiului multidimensio-
nal, atunci spaţiul este actualitate
fără necesitatea unui timp. Înţele-
gerea acestui concept poate să ne
apropie de faptul că trăim într’o
lume vibratorie.

Când am început să gân-
desc în lumina pe care am întrezărit-
o la început ca o lumânare dincolo
de grosimea unui bandou ce’mi lega
ochii, înţelegerea şi percepţia uni-
versului s’a dezvăluit treptat spre o
cunoaştere presupus limitată. Mai
târziu, Cosmosul, un ceva în afara
timpului mi-a apărut ca un stringent
simţământ care nu includea cele
cinci simţuri obişnuite. Abia la acest
nivel am ştiut că nu pot defini nimic
şi că universul în totalitatea regnuri-
lor lui este sub formă vibratorie.
Pentru mulţi iluzia acestei definiţii
trece mental precum nisipul printre
degetele resfirate ale miliardelor de
oameni prea mult înrobiţi de
realitatea lor imediată. Dacă ai
putea să aluneci alături de mine în

1 Albert Einstein, Teoria Generală a
Relativităţii, 1915

această imensă masă de energii în
mişcare ar fi destul de greu să treci
dicolo de capacitatea neurologică de
înţelegere a unei fiinţe umane. Şi
totuşi te invit să imaginezi ceea ce în
unele ordine iniţiatice se poate
realiza prin vizualizare. Dacă o sferă
poate fi infinită ca dimensiune, să ne
imaginăm împreună universul ca o
masă sferică de mulţimi turbionare
de energii, fiecare grup constând
din benzi discrete de energie din di-
feritele părţi ale spectrului de ener-
gii posibile şi fiecare petic de viaţă
separat de celelalte prin alte petice,
iar acestea legate între ele prin no-
duri ca o plasă de ochiuri distincte
spaţial. Gândeşte-te că fiecare e o fi-
inţă, oameni, animale, păsări, peşti,
insecte, plante, copaci, ciuperci, bac-
terii, viruşi. Între ele sunt stânci, de-
şerturi, munţi, râuri, lacuri, oceane
şi orice într’o primă instanţă ne-am
putea închipui că nu posedă o
conştienţă. Pentru toate nu există
număr şi nici măsuri decât de nivel
galactic, toate fiind în acelaşi com-
plex energetic. Să continuăm, la fel
precum personajul principal din

N

Metamorfoze ale
vibraţiei cosmice

Doamne, poate totul nu e decât o fantasmagorie,
o amânare, un răgaz, un cutremur,

ca în pânza păianjenului unde
cupole şi turnuri, pieţi, catedrale,

privelişte, oraşe irizează în tremur ?1
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romanul meu, Robia timpului,2
călătoria în spaţii fără timp şi să ne
imginăm cosmosul ca infinit. Asta
înseamnă că nu putem rămâne în
exteriorul său şi să privim această
sferă de energie, pentru că nu există
un exterior. Totul este în interiorul
universului, în jurul nostru, în toate
direcţiile, vedem mulţimi energetice
care constituie lucruri şi fiinţe ce
trăiesc, pentru că mişcarea le dă via-
ţă. Peticile deţin inteligenţă, infor-
maţia Cuvântului este pretutindeni.
Noi, oamenii suntem un grup, o
mulţime a unui astfel de petic,
dintr’un ochi al plasei, al pânzei
ţesute în sferă. Jos, sus, într’o parte
sau alta, în faţă, în spate sunt micile
entităţi pe care ochiul nostru le
poate zări – oameni ca şi noi. Şi dacă
observăm vaga strălucire galben-
verzui a aurei, unele mai strălucitoa-
re decât celerlalte, ne adâncim în
lumină, înconjurată de alte aure mai
umbrite portocalii, măslinii, albas-
tre, unele cu dungi, spoturi gri, dar

2 Robia Timpului, Farmacii astrale 2, Princeps
Edit,2010

toate pline de conştiinţă şi voinţă.
Acestea sunt celelalte fiinţe ce îm-
part cu noi planeta. Nuanţele pe
care le poţi zări sunt cu mult mai
multe decât ţi-ai putea închipui. Iar
noi suntem în această masă de unde
nişte corzi ce vibrează şi se ântind
spre celelalte, din paricul nostru de
energie realizând milioane de relaţii
ca nişte centrale telefonice minuscu-
le şi reţele uriaşe conectate unele cu
altele. Tot universul pe care ţi’l poţi
închipui e astfel conectat.

Contemplaţia, vizualizarea,
meditaţia, iată etape pentru cunoaş-
terea conexiunilor noastre în uni-
vers.3 Noi suntem cosmosul însuşi.
Înţelegerea şi acceptarea acestei
imagini este treapta de pe care
intelectul nostru poaste porni în
cunoaştere. Abia de aici înţelegem
adevărul, Graalul căutat în lumină.
Iar Lumina este vibraţie. Aurele
noastre, părţi ale întregului, găuri
de energie într’un spaţiu ce scurt-

3 Sven Johansson, Vibrations, the Source of
Everthing, 2011

circuitează timpul trec într’o clipită
precum undele televiziunii, emit şi
receptează în uriaşul noos. Şi’atunci
care e mediumul? Cine e mag, un
astrolog indefinit, capabil să ştie
această complexitate existentă între
trecut şi viitor, de la alpha la
omega? Fără îndoială că sufletul în
multiplele lui încarnări învaţă care
dintre fibrele de conexiune sunt
bune şi care nu pentru dezvoltarea
fiecăruia într’o personalitate mate-
rială a cărei expresie selectează
spiritul cosmic. Iar aleşii sunt mari
creatori ai artelor liberale.

Akenaton și vibrația luminii Re

O primă cauză a universu-
lui prindea contur în mintea oame-
nilor sub denumirea de Dumnezeu,
Absolutul, Cosmicul, Mintea divină,
Creatorul, Marele Arhitect al
Universului, Infinitul, dar indiferent
de nume aceasta nu se va schimba.
În schimb noi da. Iar cea mai inte-
resantă alegorie a gândirii esoterice
este că nu a fost odată, ci mereu. Și
acum universul se crează. În mitolo-
gia Egiptului reînnoirea cosmică
este privită ca având loc zilnic,
anual, la şapte ani, la 108 ani şi în
cicluri mult mai lungi de timp, ca o
realitate permanentă a prezentului
şi care ia forme într’un infinit de
expresii. În religiile monoteiste con-
temporane, chiar dacă există referin-
ţa unei treceri iniţiale de la haos la

Leibniz, De ars combinatoria, 1666
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cosmos, renaşterea, învierea şi reîn-
noirea universului constituie o con-
stantă mesianică. De zeci de mii de
ani, însă, natura vibratorie a fost
înţeleasă de iniţiaţii ce au
condus realitatea materia-
lă în care trăiau, trecând
în alte dimensiuni, din
care s’au întors sau nu în
cea a contemporanilor.
Prin ei conştienţa colec-
tivă umană se dezvoltă şi
tinde spre forme din ce în
ce mai elevate. Natura
scrutătoare a fiinţei uma-
ne face parte din însuşiri-
le noastre esenţiale şi
valorile spirituale ale
benzilor energetice sunt
uriaşul suport fără de
care nu ne-am fi împlinit
ca civilizaţie.

Albert Einstein

Complexitatea
forţelor implicate a părut
pentru omenire în acelaşi
timp ca o simplificare, ca
un element hermeneutic
indispensabil pentru ex-
plicarea tâlcului metaforic
al alegoriilor prin care suntem înţe-
leşi în întreaga noastră existenţă.
Odată ce ai reuşit să alergi cu mine
prin această plasă de trepte
iniţiatice, poţi concepe şi faptuzl că
aceste mulţimi de energie sunt părţi
ale sufletului sau ale spiritului,
diferite ca funcţie şi specificitate.
Încearcă alături de mine să mai
imaginezi existenţa unui suflet pozi-
tiv, al unui spirit negativ, dar ori-
cum totul ca o informaţie primor-
dială, pe care am privit-o în alte
prelegeri ca Duh Sfânt sau Cuvânt,
un principiu activ prin care totul se

crează continuu. Această forţă vitală
cu varianta sa energetică acţionează
asupra memoriei, a istoriei karmice
individuale este în final partea

pozitivă a energiei spirituale, dar nu
ca o antiteză ci asemenera particu-
lelor unui atom în înlănţuire ener-
getică aflată într’un echilibru obli-
gatoriu - suflet şi spirit. De aici
frecvenţele diferite se intrică să
constituie noosul. Noi le vedem în
benzile perceptibile ale ochiului, le
auzim cu urechea, le simţim cu
pielea, le vedem efectul când sunt
microunde, ultra sau infra sunete
detectabile ca şi razele X cu ajutorul
aparaturilor performante. Dar apari-
ţiile şi dispariţiile (experimentate de
Einstein, Tesla, Eddison) relatează
despre densităţi diferite ale vibra-

ţiilor energetice în care noosul este
confundat cu cosmicul, deci un
câmp existen-ţial universal. Dar
acest cosmos este mult mai mult. Şi

aici sufletul nostru
individual, cât şi
spiritul sunt parte din
noi, două forme de
manifestare cu polari-
tate diferită care ne
manifestă şi ne exprimă
într’un trup. Această
aglomerare combinată
în aure poate fi ades
vizualizată. Simţurile
noastre intuitive au
putut să diferenţieze
răul şi binele din noi şi
să acceseze capacitatea
noastră de a cerceta
cugetul, de a ne aprecia
relaţia cu Dumnezeu,
indiferent de numele
pe care i’l atribuim.
Pentru oamenii de şti-
inţă dimensiunile fizice
încorsetează relevanţa
acestor benzi energeti-
ce. Magul, artistul, a
cărui interconectare în
noos, printr’un arc re-
flex noetic este perma-
nent, un dat, un har,
trece de frontierele lu-
meşti şi îmbină expe-
rienţele emoţionale ale
vibraţiilor energetice
interioare cu percepţiile
simţurilor în care este
profund angajat prin

viaţă. Aceata determină aspiraţia
unui mistic, creator al artei regale să
îşi asume povara unei
responsabilităţi faţă de bunăstarea
altor oameni sau crea-turi, de unde
şi onoarea pe care o resimt de a
servi umanităţii.

Daneb
Lui Florin Mihai Petrescu

Tresare’n lumină din vreme în vreme –
Sunt clipe de gând parcurgând întunericul.
Precum crengi împinse de vânt deschid cerul.
Faruri şi stele’mi pătrund printre gene.

Privirea spre cer, privirea spre oameni,
Binecuvântarea spre cei printre care trăim.
Pace avem. Muncă şi viaţă; muncă şi luptă
Cu mlaştini, cu stânci, ape, cutremur, troieni.

Vis după vis, tărâm după tărâm, apă şi vad
Îmi trec prin faţă ca stropii de ploaie.
Un film despre timp, un cânt despre spaţiu
Urcă acum spre-al său El Soledad.

Tresare-o lumină scăpărând printre gene;
Daneb e ochiul lebedei negre plutind nesfârşit.
Şi astfel când seara peste noi se aşterne
Îl regăsesc şi’l simt pulsând infinit.

Iași, 1977

Liviu PENDEFUNDA
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Mihai CIMPOI

Vieru şi Bacovia
lăturarea celor doi poeţi
sub aspectul unei

constructuralităţi
mitopo(i)etice e de ordi-

nul evidenţei. Această evidenţă are ca
motivaţie o afinitate electivă privind
simplitatea, singurătatea şi tăcerea,
raporturile cu viaţa şi moartea; prin
urmare o anumită similitudine a
structurilor psihice, o anumită marcă
ontologică a universului liric.

Prin însăşi această colaborare
în adâncimile abisale ale fiinţei, sunt
– amândoi – nişte lirici esenţiali,
ţinând de un ingenium, de însăşi
fragilitatea acesteia – unul marcat
total de maladivitate, iar celălalt de vi-
talitate, contangentă maladivităţii sau
chiar amestecată cu ea. Să ne aducem
aminte de acel „m-am amestecat” din
poemul din tinereţe vierean Cu
viaţa, cu dorul, în care pozitivitatea
vitalităţii face simbioză cu negativita-
tea maladivităţii şi chiar a morţii:
„M-am amestecat cu viaţa / Ca
noaptea cu dimineaţa. // M-am
amestecat cu cântul / Ca mormântul
cu pământul. // M-am amestecat cu
dorul / Ca sângele cu izvorul. // M-
am amestecat cu tine / Ca ce-
aşteaptă cu ce vine”. Forţa reactivă a
poemului se conţine în acest „m-am
amestecat” care atrage antinomiile

într-o unitate a fiinţei, în care – dacă
citim atent – viaţa, cântul, dorul şi
iubirea vin cu trenele negativităţii: ale
nopţii, mormântului, Sângelui şi „a
ceea ce vine”, a predeterminatului.

Bacovia se fixează la polul
extrem al negativităţii, dincolo de
acest amestec al contrariilor, în zona-
limită a Nimicului absolut. Nu e, la
el, atingere de viaţă, de dor, de
iubire, de cânt cu partea lui
luminoasă, ca la Vieru.

Ceea ce la autorul Plumbului e
directitate existenţială, la autorul
Verdelui care ne vede, e oscilare
existenţială, situare intermediară
între Orfeu şi Hristos, după formula
poetului însuşi: „Nu m-am împăcat
prea bine nici cu moartea, nici cu
viaţa – şi una şi alta sunt crude şi
necruţătoare. Dar parcă tot viaţa aş
alege-o”.

Negativitatea bacoviană e
valorizată în pozitiv, refularea devine,
la Vieru, defulare, tristeţea – bucurie
de a trăi. Traiectul existenţial al
acestuia merge spre ziua de vineri,
steaua „matură, adâncă” sau chiar
spre Duminica mare, luminătoare şi
purificatoare, simbolizând reînvierea.

Ziua bacoviană este ziua la
care poetul nu ajunge (cu iubita)
niciodată: „Mai este / Pân’ la ziua
noastră”.

Modul de structurare este, la
cei doi, foarte asemănător, vădind o
esenţializare ce duce până la concen-
trare de strigăt, de geamăt, de oftat,
exprimat printr-o interjecţie, printr-o
silabă, printr-o vocală sau consoană
cu efect de armonie sau dezarmonie
imitativă: „Şi gem, şi plâng, şi râd în
hi, în ha”, „– Ha, ha, ha, râdea ecoul;
de râdeam de-a ta plăcere” (Bacovia:
Amurg de toamnă şi Poveste); „A,
iubite, a”; „O, iubite, o”; „Draga i-a
fugit cu altu, / S-a ascuns în codru.
Uuu!” (Vieru: A, iubite, a şi Pădure,
verde pădure).

Pe cei doi îi uneşte cu toată
evidenţa arhetipalitatea, care deter-
mină cadrul rigid al viziunii, repe-
titivitatea şi recitivitatea monologică
(recursul la refrenuri, laitmotive,
paralelisme, recurenţe, anafore, epi-
fore). E o reducţie stilistică sub
semnul elipsei. Cuvintele şi fenome-
nele (monemele) aparte rezonează,
glisează (alunecă – adică – unele pe
altele), se cufundă în propriile ecouri
şi se sting în propria tăcere într-un
mare spectacol metalingvistic. E o
stare a limbajului, denumită de
Roland Barthes inocentă (neutră, albă,
aflată la gradul zero, amodală
elaborată de comandamentele şi
dogmele Timpului) şi care urmează o
instrumentare proprie, în cadrul unui
sistem sonor reticular, închis în sine

A

Vieru după Vieru
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spre a ne demonstra cum cuvântul ia
fiinţă, luminează fiinţa, apoi o
ocultează, parcurgând rapid traseul
fatal de la nimic la nimic. E ceea ce se
întâmplă în bacovianul Rar: „Singur,
singur, singur / Într-un han, departe
– / Doarme şi hangiul, / Străzile-s
deşarte, / Singur, singur, singur... //
Plouă, plouă, plouă... / Vreme de
beţie – / Şi s-asculţi pustiul, / Ce
melancolie / Plouă, plouă, plouă...
// Nimeni, nimeni, nimeni... / Cu
atât mai bine – / Şi de-atâta vreme /
Nu ştie de mine, – / Nimeni, nimeni,
nimeni... // Tremur, tremur,
tremur... / Orice ironie / Vă rămâne
vouă – / Noaptea e târzie, / Tremur,
tremur, tremur... // Veşnic, veşnic,
veşnic... / Rătăciri de-acuma / N-or
să mă mai cheme – / Peste vise
bruma, / Veşnic, veşnic, veşnic... //
Singur, singur, singur... / Vreme de
beţie – / I-auzi cum mai plouă, / Ce
melancolie! / Singur, singur,
singur...”

Se aud, în acest poem,
cadenţele căderii în pustiu a însuşi
limbajului, cădere, bineînţeles, în gol,
căci la Bacovia: „Ninge cu nimic în
noaptea vastă, ning bancnotele...”
(Plumb de iarnă).

La Vieru, însă, ninge... cu plin,
cuvântul rezonează cu ecouri sonore
într-un univers ce se umple de armo-
nie. Iată o cădere pe ape a soarelui,
frunzelor, stelelor, florilor care
generează o coloană sonoră a
plinătăţii trăirii dragostei: „Soarele
jos a picat, / Soarele, soarele, / Ca
rochia ta din pat, / Soarele, soarele.
// Cade o frunză din înalt, /
Frunzele, frunzele, / Ca palma mea
din părul tău cald, / Frunzele,
frunzele. // Lunecă din cer o stea, /
Stelele, stelele, / Ca lacrima pe faţa
ta, / Stelele, stelele. // Cad pe ape
flori de tei, / Florile, florile, / Ca
chipul meu în ochii tăi, / Florile,
florile” (Cad pe ape).

Dacă la Bacovia este vorba de o
mişcare retrospectivă spre infinit
(regressus in infinitum), la Vieru se
întâmplă o mişcare prospectivă în
infinit (progressus in infinitum),
formula fiind aleasă ca generic al
aforismelor sale. Absolutul este miza

unei asemenea mişcări: “Scriu pentru
că vreau să-l văd pe Dumnezeu de-
aproape”.

Disocieri comparative
inteligente între cei doi poeţi face
Theodor Codreanu în studiul
monografic Duminica Mare a lui
Grigore Vieru (Ed. Litera Internaţional,
Bucureşti-Chişinău, 2004).

Viaţa lui Vieru este, după cum
constată exegetul, „una destul de
simplă şi banală, nu departe de
cenuşiul celei bacoviene”,
identificându-se cu opera „Cine îi ci-
teşte bine opera îi citeşte, de fapt,
viaţa”... Poetul însuşi ne recomandă
cu toată modestia: „Ştiu că n-am
geniu. Nici măcar nu sunt un mare
poet”.

Faima îi creşte, astfel, pe
fondul unei biografii deloc
spectaculoase, de felul celei
bacoviene, numai că viaţa lui Bacovia
cu imaginea arhetipală a
Cenuşăresei, şi cu aspectul ei de
„anti-biografie la modul absolut”, e
totuna cu cea a lui Vieru.

Sufletul de Cenuşăreasă s-a
conservat, consideră criticul, „în
starea lui pură în firavul Grigore
Vieru”. („Mai vrea cineva o altă
explicaţie la fascinaţia pe care o
degajă fiinţa lui Grigore Vieru?”, se
întreabă el, constatând identificarea

deplină cu întreaga fiinţă basara-
beană, umilită de istorie.)

Prezentând o ieşire-din-
ascundere, o alétheia platoniciană, i-
a fost dat să devină reprezentativ
pentru destinul neamului românesc,
nu pentru mode, experienţe, jonglerii
ludice de vorbe. Este mai mult decât
un poet: este un destin. S-a înălţat, în
sfera harului, a azurului şi a luminii.
Comparativ cu Bacovia, i s-a recu-
noscut de timpuriu faţa nobilă de
Cenuşăreasă, după ce a cunoscut
privaţiunile şi limitele din perioada
copilăriei şi adolescenţei. Un
asemenea traseu este atipic, fiindcă
Bacovia a fost recunoscut cu greu la
justa valoare târziu, în posteritate.

„Grigore Vieru, notează
Codreanu, ne poate apărea ca un
Bacovia de semn întors, un Bacovia à
rebours, chiar de la nivelul sociologiei
succesului. E cel dintâi iubitor,
contrast dintre cei doi poeţi cu o
structură antropologică
asemănătoare” (op. cit., p. 154-155).
Dovadă este şi constituţia lor fizică
asemănătoare. Or, straniu lucru,
asemănările „antropologice” ascund
tocmai contrastele dintre ei:
„Întâietatea în timp fiind de partea
lui Bacovia, vom conveni, din acest
punct de vedere, că Vieru este
negativul din oglinda băcăuanului,
iar fiindcă Bacovia este, prin
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excelenţă, poetul negativului stilistic,
vom constata că basarabeanul este
poetul pozitivului stilistic. De aici
impresia că Grigore Vieru descinde
direct din folclor, pe când Bacovia
pare aşa de depărtat de acesta, fiind,
de fapt, la fel de apropiat, cum iarăşi
am demonstrat-o în cartea amintită”

(Ibidem, p. 155).

Aspectele contrastante se
vădesc în mod paradoxal, sfidând
clişeele psihanalizei. Încărcat de
paradisul matern, Bacovia elimină
mama din imaginarul poetic, în timp
ce, împovărat de frustrarea din
copilărie, Vieru o transformă într-o
prezenţă imaginară cu bogate conotaţii
simbolice. Golire de fiinţă maternă şi
umplere de fiinţă maternă.
Întoarcerea la izvoare se face în
direcţii opuse: descendent la Bacovia,
ascendent la Vieru. Aripilor de
plumb i se opun, astfel, zborul uşor
al maicii „pe seminţele ce zboară
între ceruri şi pământ”. „În cerurile
de plumb ale lui Bacovia, Dumnezeu
a murit; în cerurile de rouă şi fulger
ale lui Vieru, Dumnezeu e cel al
Învierii, al reînvierii. Zeul bacovian,

dacă el există, e cel coborât în Infern
şi blocat acolo fără întoarcere, într-o
„sâmbătă” a ultimelor suferinţe, o
sâmbătă a morţilor care nu mai mor,
ceea ce am numit apocalipsa fără
finalitate. Zeul vierean a rupt
zăgazurile Infernului, el deja s-a
întors în ceruri, iar de acolo pogoară

ca pace a Duhului Sfânt, ca Duminică
Mare, Duminica lui Grigore Vieru, o
Duminică albă ca lumina taborică”
(Ibidem, p. 161).

Continuând disocierile
criticului, am putea vorbi de un grad
zero valoric în cazul lui Grigore Vieru,
dochian-mioritic-manolin, al
începuturilor şi reînceputurilor, care
se face şi pe fond orfic-christic.

Bacovia, într-un context
cultural de criză, caragializat,
complexat şi sub semnul integrării
europene, devine un grad zero
nihilist-nietzschean, antivaloric.

Poetului pur, care este Vieru,
contravine condiţia de luptător,
impusă de Istorie. Bacovia se lasă
părăsit de poezia „cu program”,
nefiind un luptător, ci un exponent al
neutralităţii ontologice manifestate în
negativ, spre deosebire de cea a lui

Nichita Stănescu, produsă exclusiv în
pozitiv.

Fiind un om al singurătăţii
absolute, Bacovia era incomunicabil
până la autism. Bacovienei elocvente
muţenii i se opune nichitastănesciana
oralitate debordantă. Vieru e mai
aproape de „simplitatea şi economia
de cuvinte” ale lui Bacovia.
Sensibilitatea lui bonom-creştină şi
delicateţea nu se potrivesc unui
luptător care era şi fragil, marcat de
maladivitate, după cum spuneam.

Cei doi concep şi casa
părintească în mod diferit: ca un
centru al Lumii (axis mundi), ca pe
un otium şi Heimat intim şi,
dimpotrivă, ca pe un cavou, ca pe un
mormânt, unde sălăşluieşte moartea.

Diferite sunt, la cei doi poeţi şi
raporturile cu Eros şi Thanatos.
Fiindcă iubesc şi Făgăduindu-mă
iubirii sunt titluri de neconceput
pentru Bacovia. Epitaful „sunt iarbă,
mai simplu nu pot fi” demonstrează
făgăduirea vieţii, după ce a iubit
viaţa, constată cercetătorul, citând
din Vieru: „Iubind moartea după ce
ai urât viaţa, este semn de nebunie”;
„Viaţa, dragostea, moartea vin o
singură dată”.

„Şi, ca reper în absolut, există
un ascendent al morţii asupra vieţii,
ascendent ce părea anulat, în
favoarea vieţii, tocmai prin opţiunea
antibacoviană a poetului. În realitate,
viaţa poate fi coruptibilă, fiindcă este
atât de intim legată de alegerea
omului. Grigore Vieru are intuiţia
avantajului moral al opţiunii
bacoviene a morţii. Fiinţa bacoviană
este incoruptibilă moral, iar suferinţa
ei este măsurată de teribila neputinţă
de a muri. Dezmăţul, aşadar,
aparţine vieţii agonice, iar nu morţii”
(Ibidem, p. 336). Recunoaşterea de
către Vieru a acestui fapt se face în
poemul Cum să-ţi spun: „Pur şi
simplu, / Respectăm moartea, /
Pentru că nu este / Mincinoasă ca
viaţa”.

În contextul acestei recunoaş-
teri Grigore Vieru este indiscutabil
bacovian, fiind înzestrat cu acelaşi
simţ acut al plânsului universal al
materiei (al humei, zice el) şi al
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Domnului omenirii întregi, motiv de
spaimă, de „reflex conştientizat al
apocalipsei fără finalitate”: „Dar nu
moartea / Mă înspăimântă – / Mi-e
teamă că va veni / Somnul cel mare
/ Al omenirii întregi” (Toamnă era).

Bacovia, în viziunea lui
Grigore Vieru însuşi, este poetul
arhetipic care a dat cuvintelor viaţă
nouă, dincolo de mode, ascultând
doar de legile firescului, de curgerea
Nistrului „înnoit şi limpezit” şi de

„lacrima” nemuritorului Alexe
Mateevici: „Semănătoriştii / au
pudrat cuvintele / Moderniştii / le-
au scos măduva. / A venit Bacovia /
viaţă nouă dându-le. / Da, el poate fi
poet / şi-n sufletele Transnistriei /
neştiutoare de mode poetice, / ci
numai / de curgerea Nistrului /
înnoit şi limpezit / de lacrima
nemuritorului / Alexe Mateevici”
(Bacovia).

Bacovia este considerat, şi într-
un aforism din Mişcarea în infinit,
arhetipul simplităţii naturale: „Din
trei sute de cuvinte poate ţâşni un
geniu ca Bacovia, şi treizeci de mii de
cuvinte nu pot acoperi goliciunea
unei mediocrităţi”.



Limbajul natural ca „aluat”
implitatea viereană,
legată de organicitatea
viziunii, impune un

limbaj simplu, natural, adică
esenţialmente arhetipal. Cu o
nuanţă însă, pe care o descoperim în
preocuparea poetului pentru lucrare,
pentru lucrarea în cuvânt.

Ce înseamnă această lucrare,
căreia i s-a dedicat – destinal – în
vers, în aforism, în cântec?

Este o încercare de pătrundere
în „locul de taină unde se întâlnesc
cuvintele”, în care „iau nişte
hotărâri mari şi importante pe care
nu le pot lua celelalte arte”, după
cum spune într-un aforism.

Vieru a respins programatic –
or, programul lui e asemănarea cu
natura, cu firul ierbii, iar a poeziei
cu cântecul privighetorii sau al
mierlei – efortul, „sudoarea”,
dibăcia care, zice el memorabil, nu
putea fi zărită în ochii lui Hristos.
Nu-i place nici lucrarea
păianjenului: „Poetul să fie subţire
şi fin, dar să nu se ia după lucrarea
păianjenului”.

Constantin Noica a arătat,
pornind de la sensurile etimologice
(lucrum – câştig; lucubro – a lucra
noaptea), că lărgirea de sens a mers
„către act pur şi realitate pură”.
Încetul cu încetul, lucrare a început
să însemne realizare, lucrarea pentru

ceva trecând în lucrare asupra ceva
şi prelucrare (Dosoftei: „Mearsă […]
la acea limbă nelucrată, care o
lucră”; Conachi: „Toată firea
lucrează zi şi noapte, sporind către
înmulţire”). Pornind de la spusele
lui Cantemir: „Cela ce judecă
tuturoru după lucru” şi „Dă-le,
Doamne, după lucru lor”, cărturarul
conchide: „Dar aşa făcând, lucru
capătă în limba noastră înţelesul
adânc de realizare care măsoară
toate, realitate care ţine. Nu omul
este măsura tuturor lucrurilor, cum
spune anticul, ci lucrul e măsura
tuturor oamenilor şi a înţelesurilor.
Când Dosoftei spune „lucrul lui
urma cuvântului”, acesta din urmă
se supunea probei adeveritoare prin
lucru. Când acelaşi Dosoftei spune:
„Cu lucrul am gustat de am
cunoscut”, cunoaşterea îşi află în
lucru investirea. Şi poate cea mai
frumoasă treaptă a lucrului este
aceea pe care o atinge, cu vorba sa,
Coresi: „Aceea învăţătură lucru fu”.
Legea s-a făcut adevăr” (Constantin
Noica, Cuvânt împreună – despre
rostirea românească, Bucureşti, 1987,
p. 282).

Ce fel de lucrare alege Vieru?
El îşi doreşte să fie simplu,

dar nu mai simplu ca pâinea. Îşi
alege lucrarea de frământare a
aluatului, atât de asemănătoare

lucrării de frământare a însuşi
poetului în căutarea formei, a
„cuvântului potrivit”: „Acum, ca să
fiu sincer cu mine însumi, cu
Dumneata, dragă cititorule, măr-
turisesc că nu sunt unul din
străluciţii mânuitori ai verbului
matern, dar îmi place să declar că
mă prenumăr printre cei care se
frământă, se zbat în căutarea
cuvântului potrivit, printre cei care
tind să lege sănătos verbele în
frază…”

(Asemănarea cu procesul
frământării aluatului o face Theodor
Codreanu, referindu-se şi la
Bachelard, care descifrează în acesta
o „luptă a elementelor”, o „acţiune
de legare”, urmată de frământare
„cu progresiunea ei lentă, dar
regulată”, în care „mâna capătă
conştiinţa nemijlocită a succesului
progresiv al unirii dintre pământ şi
apă”, Duminica mare a lui Grigore
Vieru, Chişinău, 2004, p. 300-301.)
Vom adăuga că Bachelard considera
durata frământării ca „durată
săracă, simplă, aspră, pe care o
urmezi cu trudă”. „Adevăraţii
truditori sunt cei care „frământă”,
având „o voinţă operantă, o voinţă
manuală”. Buddha are o sută de
braţe, fiindcă este cel care frământă.
Travaliul de frământare duce la o
cauză materială activă, pozitivă, ca

S
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în „lucrarea” românească. Nu e
vorba, aci, de o proiectare
geometrică, ideatică, precum în cazul
unui homo faber bergsonian. E o
proiecţie naturală, fapt care îl va
face şi pe poetul nostru să vibreze la
ea: „Avem de-a face aici cu o
proiecţie naturală, cu un caz
particular al gândirii proiectante,
care transportă toate gândurile,
toate acţiunile, toate reveriile de la
om la lucruri, de la lucrător la
lucrare” (Gaston Bachelard, Apa şi
visele, eseu despre imaginaţia materiei,
Bucureşti, 1995, p. 124).

Vieru întrevede, prin
urmare, o lucrare naturală în cu-
vânt, asemenea lucrării de
frământare a aluatului, la fel de
naturală, după Bachelard. E o
lucrare de-a valma de frământare
şi legare, de transportare firească a
gândurilor „de la om la lucruri, de
la lucrător la lucrare”; mutatis
mutandis: de la poet la lucruri, de la
poetul-lucrător la lucrarea lui
poetică propriu-zisă. Fiinţa lui se
frământă, frământând şi apoi legând
cuvintele. Gândirea sa
mitopo(i)etică e o gândire
proiectantă naturală; deci
presupune şi „trudă” (în „durata
săracă, simplă, aspră” a
frământării).

Ars poetica viereană, axată pe
rostirea simplă, se înscrie în marea
tradiţie, începută de cronicari şi
continuată şi de un mare
meşteşugar al versului, care cultivă
„o estetică a poeziei scoasă din
detritusuri verbale” (Lovinescu),
precum Arghezi.

Autorul Cuvintelor potrivite îşi
doreşte „stihuri ce să zboare şi să
şchiopăteze în aerul cu floare” „Ca
păsările mici de catifea / Ce-ncep în
mai să înveţe şi să zboare” (Epigraf).
În Cărticică de seară, mărturiseşte că
ar vrea să culeagă „parfumul
umbrei şi cenuşa lui”, ca şi
„Nimicul nepipăit să-l caut vrut, /
Acela care tresare / Nici nu ştii de
unde şi cum” (Cuvânt). Refuză,
apoi, „strânsa limbă de coturni” şi o
lasă „să umble de acum desculţă”
(Răzleţite). Rima şi pauza în vers

sunt asemenea „călcăturii la horă şi
la mers” (Ia aminte).

Limbajul vierean se vrea
originar, se vrea lucrare naturală,
substanţializată într-un efect
pozitiv, într-o realizare. El se vrea, în
fond, iluminare a Fiinţei în sens
heideggerian.

Într-un mic volum de
aforisme, intitulat Experienţa
gândirii, Heidegger a ţinut să
demonstreze „splendoarea
simplităţii modeste”. Filosoful
vorbeşte aci despre trei pericole care
ne ameninţă gândirea: cel dintâi –

bun, mântuitor – este vecinătatea
poetului-rapsod, cel de-al doilea –
rău, foarte aprig – este gândirea
însăşi, „care trebuie să gândească
împotriva ei însăşi (lucru cu
neputinţă!), şi cel de-al treilea – de-a
dreptul nociv, ducător de rătăcire –
este filosofarea (Martin Heidegger,
Originea operei de artă, Bucureşti,
1982, p. 318).

În Scrisoare despre umanism se
spune despre poet că este
veghetorul „locului de adăpost”, al
Fiinţei, care este limba („sanctuar al
fiinţei”, va afirma şi Eminescu al
nostru).

Dacă e să determinăm esenţa
limbii, ea nu poate fi gândită
pornind de la caracterul ei de semn
sau de semnificaţie: „Limba este
apariţia care deopotrivă luminează
şi ascunde a Fiinţei însăşi” (op. cit.,
p. 332).

Gândirea doreşte să obţină
ceva simplu: să exprime Fiinţa care
rămâne misterioasă („apropiere
simplă a unei discrete guvernări”)
prin limbă, care însă nu este simplă
limbă, reprezentată de noi ca
„unitate a structurii fonetice
(grafice)”, care ni se pare corp al
cuvântului, al melodiei şi al
ritmului ce ne apare ca suflet şi

semnificaţie pe care o luăm drept
spirit al limbii. Gândim în mod
obişnuit limba în raport cu Fiinţa, ca
„locaş al esenţei omului”. Acesta,
fiind situat în destinul Fiinţei,
gândeşte adevărul acesteia plecând
de la ec-sistenţă. Destinul, pe care i-l
creează omului însăşi Fiinţa, se
manifestă ca „loc de deschidere a
Fiinţei”, el însuşi fiind „locul de
deschidere”, fapt care permite
apropierea faţă de Ea. Locuind aci,
omul, ca cel care ec-sistă, nu este
capabil s-o cunoască şi să şi-o
asume.

Omul modern este, fără
patrie, ca şi fără Dumnezeu; de
aceea, filosoful invocă Întoarcere în
patrie de Hölderlin, poem care-i
îndeamnă pe germani „să găsească
drumul spre propria esenţă”.

Este ceea ce face, pe alt
meridian şi în altă epocă, Grigore
Vieru.

Întoarcerea la izvoare este,
esenţialmente, întoarcere în patrie –
imperativă, mântuitoare în cazul
uitării fiinţei şi esenţei omului
român (basarabean). Nu e vorba de
o locuire pur geografică, ci de una
profund ontologică. Patria este mama
(„Mamă, tu eşti patria mea!”), glia,
vatra sau Pererâta natală, Ţara,
limba (încât poate spune ca şi
Stănescu: „Limba română e patria
mea”), Natura, iubirea („Găsesc în
cuprinsul iubirii femeii dragi tot
atâtea locuri frumoase şi
odihnitoare ca în cuprinsul Patriei
mele”), tot ce ţine de aproape şi acasă.
Locuirea în patrie are un profund
sens existenţial: „Mănânc din
aceeaşi pâine / cu Patria. / Dacă nu
mănânci / Din aceeaşi pâine cu ea,
/ Atunci sau pâinea, / sau Patria /
Nu este a ta” (Din aceeaşi pâine cu
Patria, dedicaţie lui Mircea Tomuş).

Întoarcerea la izvoare înseamnă şi
întoarcere la rostirea simplă, care e
rostirea esenţială, luminătoare a Fiinţei.
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Poetul intonează cântece
întoarcerii la Itaka pe „drumul spre
propria esenţă”, întoarcerii lui
Dumnezeu însuşi din Siberiile de
gheaţă, întoarcerii la scrisul latin, care
întrevede întoarcerea la „port” şi
„lege”, la „firea moştenită din
străbuni” (Cântare scrisului nostru,
cântec, dedicaţie lui Ion Druţă).

Zidirea poetului e una
singură: mersul „spre amintirea
mamei” şi strigarea ei „când nimeni
n-o striga”, el simţindu-se cu tinerii
şi copiii care vin „mai în Ţara mea”,
într-o oră stelară a revenirii la
temeiurile etice, la Adevăr: „În ră-
suflarea proaspetei oştiri / Cad
temniţi, se ridică mănăstiri. / De ei,
de mănăstirea noastră Argeş /
Minciuna care turbă capul sparge-
şi” (Basarabi de Ană şi Manole,
dedicaţie lui Anatol Răzmeriţă).

Naţionalismul românesc al lui
Vieru e asemănător naţionalismului
german al lui Hölderlin; e un
îndemn etic la a fi părtaşi la istorie

(„Patria acestei locuiri ce ţine de
Istorie este apropierea de Fiinţă”,
după cum spune Heidegger): „Eşti
naţionalist în măsura în care îţi
aperi Limba, Credinţa, Istoria,

Neamul. În acest sens ar fi o ruşine,
dacă nu chiar o crimă, să fii
altceva”; „Căutaţi în naţionalismul
fiecărui popor frumuseţea unor flori
neobişnuite ce prind rădăcini numai
în solul cutărei sau cutărei naţiuni”;
„Patriotismul ne păstrează ca
oameni, ne înalţă ca sfinţi şi ne
curăţă de rugină numele imprimat
în metalul veşniciei”. „Lipsa de
patrie, afirmă Heidegger gândindu-
se la procesul de înstrăinare, de
tehnicizare ca destin al adevărului
Fiinţei căzut în uitare”, devine un
destin al lumii. De aceea este
necesar să gândim acest destin din
punctul de vedere al Istoriei Fiinţei”
(Ibidem, p. 344-345).

Gândirea, pătrunzând în
adevărul Fiinţei, aduce în limbă
doar anumite aspecte ale ei,
falsificându-se singură în măsura în
care apelează la „vederea fenome-
nologică”, la „ştiinţă” şi „cercetare”,
la „filozofie”.

Suntem obligaţi să ne

împrietenim cu neobişnuitul
simplităţii care este elementul
straniu în gândirea Fiinţei, fiind
pândiţi de pericolul arbitrarului.
Cum să găsim, în aceste condiţii,

rostirea cuvenită despre Fiinţa
înţeleasă ca destin cuvenit al
adevărului, care e legea supremă a
gândirii.

Filosoful ne dă trei soluţii:
rigoarea meditaţiei, grijă sporită pentru
rostire, economia cuvântului,
important fiind să acordăm mai
puţină atenţie filosofiei şi mai multă
atenţie gândirii; „mai puţină
literatură, însă mai multă cultivare a
cuvântului”.

„Gândirea viitoare, conchide
Heidegger, nu va mai fi filosofie,
deoarece ea gândeşte mai originar
decât metafizica, al cărei nume
spune acelaşi lucru. De asemenea,
gândirea viitoare nu mai poate, aşa
cum cerea Hegel, să renunţe la
numele „iubire de înţelepciune” şi
să devină înţelepciunea însăşi sub
forma cunoaşterii absolute.
Gândirea este pe cale să coboare în
sărăcia esenţei sale precursoare.
Gândirea adună limba în rostirea
simplă. Căci limba este limba
Fiinţei, aşa cum norii sunt nori ai
cerului. Gândirea lasă, prin rostirea
ei, brazde abia văzute în limbă. Ele
sunt şi mai şterse decât brazdele pe
care le lasă în urma-i, pe câmp,
plugarul cu pas domol” (Ibidem, p.
367).

Întoarcerea la izvoare înseamnă
şi întoarcere la rostirea simplă, care e
rostirea esenţială, luminătoare a
Fiinţei.

În verbul vierean apar, într-o
îngemănare stranie de văzut /
nevăzut, urmele şterse ale paşilor
plugarului-semănător şi urmele
mâinilor care frământă în ritm lent
şi regulat aluatul – urme cu totul
dispărute în configuraţia definitivă
a pâinii. În mijlocul ei e „îngropat”
cântecul poetului, după cum ne
spune chiar el într-un poem. Cântec
simplu, dar nu mai simplu decât
pâinea.
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Matei VIŞNIEC

Precum hainele
devenite prea
largi

Sînt zile cînd cuvintele se scîrbesc
de om

de creierul omului, de
gura sa care muşcă în gol
de chiar cuvîntul om care
orice s-ar spune
este sursa tuturor cuvintelor

supărîndu-se pe propria lor sursă
cuvintele devin astfel de nefolosit
precum hainele devenite prea largi
precum cuvîntul corp care

devine inutil
odată cu îngroparea corpului

scîrbite de ceea ce sunt obligate să spună
cuvintele se îngroapă toate în pămînt
în pămîntul fierbinte, colcăitor
din gura omului

Aşteptam
învierea florilor
Aşteptam în faţa cuvîntului floare
cu un buchet de garoafe ofilite în mînă
ştiam din sursă sigură că învierea florilor
urma să se producă înurmătoarele 24 de ore

în spatele meu întreaga florărie
mirosea a mort, a putreziciune
a petale călcate în picioare
eram mii de oameni acolo
aşteptînd învierea florilor

ştiam din sursă sigură că florile
urmau să învie în următoarele 48 de ore
cu morţii nu era sigur, ei mai trebuiau să aştepte
dar florile de pe mormintele lor
urmau să învie în următoarele 3 zile
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Un vertij erotic
Cuprins de un vertij erotic
monstrul nu şi-a mai devorat victima
să fim buni, să fim frumoşi
a murmurat monstrul cu buzele umezite

cu ochii în lacrimi

cei zece mii de participanţi
la sacrificarea fecioarei
au scos un urlet
s-au repezit la picioarele monstrului
şi i-au sărutat numeroşii genunchi
i-au curăţat bucăţelele de carne putredă
dintre dinţi
l-au spălat, l-au stropit cu parfumuri

toropit de plăcere monstrul a adormit
cei zece mii de participanţi la

sacrificarea fecioarei
l-au păzit pe monstru de muşte
timp de o sută de ani

în ziua în care s-a trezit
monstrul a simţit o foame cumplită

Letiția Oprișan

În timp ce
făceam
reverenţa
Nu mă vorbiţi de rău
n-am vrut să vă spun toate acestea
am vrut să tac dar
tăcerea s-a evaporat în ultima clipă

am vrut să mai fac o ultimă reverenţă
şi să mă retrag

dar în ultima clipă, în timp ce făceam reverenţa
pasul mi-a alunecat
corpul meu imens s-a prăbuşit peste oraş
a strivit bisericile, circul, clădirea

administraţiei
a lăsat o gaură imensă în piaţa centrală
cînd am vrut să mă ridic

era prea tîrziu
cuvintele au ţîşnit singure
speriate poate de atîta cădere

Cuvântul om
Du-te pînă la capătul cuvîntului somn
intră înăuntru
înăuntru cuvîntului somn
ai să găseşti (chircit, zăpăcit) cuvîntul om

ia-o invers apoi şi ai să dai
de cuvîntul moarte
cuvînt de neînţeles, încă misterios

fără ieşire se pare
fără iertare
dar muritor
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cuvîntul moarte cînd moare
lasă în urma sa trei ferestre deschise
trei ferestre pentru trei cuvinte esenţiale
pentru trecut prezent viitor
trei ferestre deschise
visate de om în somn

Gheorghe Petrașcu

Ea trăieşte în
corpul meu
O singură dată s-a strecurat ea în pat la mine
ca să doarmă, aşa, în pat la mine
şi i-a plăcut
şi de atunci trăieşte în corpul meu

şi de cînd trăieşte ea în corpul meu
o simt tot timpul
cînd se trezeşte se trezeşte în corpul meu
cînd se duce la duş se spală în corpul meu
cînd îşi ia micul dejun din corpul meu îşi ia
micul dejun

nu ştiu cu ce se ocupă ea toată ziua
dar în corpul meu se agită ea toată ziua
şi chiar şi atunci cînd face dragoste cu un alt
bărbat
tot în corpul meu se iubeşte cu un alt bărbat
ca şi cum corpul meu ar fi patul ei
unicul pat în care îi place ei să fie

Femeia care are
amanţi
Femeia care are amanţi
umblă zi şi noapte goală pe stradă
sau cel mult îmbrăcată într-o rochie făcută
din palmele amanţilor ei
care continuă să o mîngîie toţi în acelaşi timp
de zece ori pe secundă

femeia care are amanţi
tace mult dar surîde în somn
tu crezi că ea rămîne singură acasă
dar în adîncul ei patul e făcut pentru bărbaţi
misterioşi

femeia care are amanţi trăieşte cu o veşnicie mai
mult
decît noi toţi, decît cuvîntul dragoste şi decît
sărutul final
cînd îţi spune adio, femeia care are amanţi
nu te lasă niciodată singur
cuvintele ei sunt tot atîtea urme de paşi
dacă te iei după ele ajungi într-o casă pustie
unde două ceşti de cafea stau neatinse pe masă

vă spun, şi nu încercaţi să înţelegeţi acest lucru
femeia care are amanţi
nu-şi mai doreşte bufniţă
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Undeva,
cândva

Undeva, cîndva da am trăit în deşert
poate am fost şarpe poate am fost

scorpion
poate am fost o păsăre care s-a hrănit cu

şoareci
altfel nu-mi explic această plăcere de a
vedea lumea

de sus

nu că aş fi fost obosit dar soarele
începe să mă transforme în nisip
eram un munte acum sunt o adunătură

de pietre
oamenii se agaţă de umerii mei
ca să urce pe creştetul meu
de acolo de sus se vede ceva
dar ce ?

Elena Cristina Potop

Marcel Pavel

Măcar două
mâini

Cum să fii tu în acelaşi timp
mare şi corabie, pasăre şi cer
în această lume nu se poate aşa ceva
n-ai decît să te întorci acolo
înapoi în pîntecele de unde vii

aici nu poţi să fi în acelaşi timp
naştere şi născut
auz şi ureche
ochi şi văz
poate la tine acolo, în mocirla
de unde vii în cîntecul de unde ne auzi
în orbirea din care ne vezi
în mama unică în care te storci

poate acolo să fie totul aşa cum vrei
aici însă va trebui să înveţi să taci
şi nici să nu atingi vreodată ceva
pînă cînd n-or să-ţi crească
măcar două mîini
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Nicolae BREBAN

umea se învârtea încet în
jurul meu. Uneori, părea
că nu se învârte deloc.

Alteori, ceva mai repede. Încât,
părea că ameţesc, dar... foarte puţin.
Dar, totuşi, ea se învârtea mereu şi-
mi dădea un soi de ameţeală. Sau,
mai ştii, era doar o părere. Era o
părere de-a mea şi eu ţin la părerile
mele; e tot ce am. Sunt ale mele şi,
dacă e adevărat că omul are un
adevărat instinct al posesiuni, ei
bine, eu îl aveam pe acesta: al
opiniilor, al... prejudecă-ţilor mele.
Ale mele şi ale nimănui altuia.

Lumea spunea că am doar 17
ani, că nu împlinisem nici 18. Aşa
era, dacă spunea lumea. Eram
funcţionar la „Muncă şi salarii”, la o
mică întreprindere, ce purta
pomposul titlu de „Indaliment”.
Una din multele firme ale unei
surori-mamă ce nu avea nume, dar
acest lucru nu contează în cazul de
faţă. Observaţi ce iute m-am adaptat
vieţii şi practicilor de funcţionar,
dacă am început, chiar şi în gând, să
formulez idei în acest spirit, nu-i
aşa, cum ar fi această întorsătură
elegantă: „Acest lucru nu contează
în cazul de faţă”! Ei, ce ziceţi? Mai
ales acest cazul de faţă impune, nu-i
aşa? Te cred, amice, cum ar fi zis
domnul Şandor, superiorul meu
direct. El era, de fapt, şeful sectoru-
lui Muncă şi salarii. Am zis de fapt,
când, în mod normal, ar fi trebuit să
spun, pur şi simplu: el era şeful
meu. Da, dar... acest de fapt, această

întorsătură de frază îi dă şi ei, frazei
adică, dar şi mie, umilului funcţio-
nar, un alt soi de prestigiu. Noi,
funcţionarii, chiar şi începătorii,
tinerii funcţionari, da, chiar şi noi
avem nevoie de puţin prestigiu. Sau
prestanţă, cum se mai spune. Un fel
de importanţă, ca şi drumul, calea
spre aceasta. O, nu, nu spre autori-
tate, care se află mult mai departe
pe drumul care duce undeva, spre..,
spre..., mă rog, nu contează. Duce,
undeva, parcă în sus, cam şerpuind,
e adevărat, cu părţi, să le zicem,
obscure sau întunecate, dar e un
drum, totuşi. Un fel de drum şi în
viaţă, spun cei bătrâni, ai nevoie de
un astfel de drum, de o cale. Una
din ele, dar să fie. Şi, dacă ea este, ca
să zic aşa, tu însuţi vei începe să
crezi în ea.

Şeful meu, dl Şandor era ceea ce
se cheamă un ins zăpăcit. Aceasta
nu-l împiedica să fie inteligent. În
jur de treizeci, nu prea înalt, brunet,
mlădios ca o femeie şi iute ca o şo-
pârlă. Când l-am cunoscut şi când,
cu un aer atât de plin de importanţă
încât era să mă umfle râsul, mi-a
arătat cum se citeşte un ştat de
salarii, mi-am zis imediat: iată omul-
şopârlă! Noroc că gândurile noastre

nu fac zgomot, căci altfel cu sigu-
ranţă m-aş fi trezit cu o palmă, dată
pe drept cuvânt de superiorul meu,
ce se afla în situaţia aceasta de nici
jumătate de ceas. Dar uneori, cum
spuneam mai sus, lucrurile se pe-
trec cu o viteză ameţitoare; ajunge
uneori, o jumătate de ceas pentru a
te transforma dintr-un om liber în
sclav. E drept că eram unul din acei
oameni liberi care nu prea ştiu ce să
facă cu această... virtute, să-i zicem.
Sau privilegiu. Aşa cum nici noua
mea stare de sclavie, să-i zicem
sclavie benevolă (deşi nu era deloc
aşa!) nu mă incomoda prea mult,
cum avea să spună mai târziu
doamna Roşu, impetuoasa dactilo-
grafă-şefă. Mai târziu, în cursul
zilei, se înţelege. Deoarece, prima zi
de sclavie, chiar şi benevolentă, este
încărcată de timp, ea repetă cumva
viaţa copiilor: se întinde şi se
multiplică ca un sandou de gumă,
se încolăceşte ca un şarpe viu şi
gros, lucind din toţi solzii lui
metalici, aproape vorbind din sute
de guri, ca şi corurile îngereşti. Cei
care aduc mărire zeului, deoarece
zeii sunt înfometaţi de glorie. Deşi
nu au stomacul nostru, al muritori-
lor, dar ideea de stomac nu le lipseşte.

L
Singura cale
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Şi, pe acesta, vorbesc de stomacul,
de foamea lor, îl sau o astâmpără cu
imnuri suitoare, pline de acorduri
în terţe sau cuvinte sonore şi
îmbătătoare, învăţându-ne pe noi,
muritorii, cu altfel de reguli şi aşa-
zise armonii. Ce nu sunt, la drept
cuvânt, decât un alt fel de convenţii,
uimitoare, pentru unii, inutile pen-
tru alţii. Curiozităţi.

Evident, dl Şandor mă dispreţu-
ia puţin, aşa cum se cădea. Eram nu
numai un tinerel, dar din cauza
timidităţii mele aparente, păream şi
mai tânăr, mai neajutorat, decât la
ceea ce te puteai aştepta din partea
unuia ca mine. (Am să explic mai
târziu de ce am folosit adjectivul
aparentă.) Şi, această stângăcie, care
lui, noului meu şef, îi apărea poate
ca jucată sau doar ca o formă a
politeţii, l-ar fi speriat de-a binelea
dacă şi-ar fi dat seamă de adân-
cimea ei teribilă. Aşa însă am
rămas, cum se zice, în lumea apa-
renţelor. O lume comodă, deoarece
e previzibilă: eu rămâneam în
tiparul meu de tinerel sfios şi docil
până la imbecilitate, el, dl Şandor,
relaxat, vag dispreţuitor şi trăgând
cu ochiul complice la cei doi colegi
de birou, importanţii domnii
Lipcsei şi Vecan. Colegi, dar şi şefii
lui direcţi, aşa cum dl Şandor,
printr-o simplă mişcare a mâinii,
cum se spune, ajunsese la rândul lui
şef al unui tinerel, abia venit de pe
stradă. Încă acoperit de praful
invizibil al mulţimii ce forfotea în
sus şi în jos în acei ani, care, mai
târziu, se vor numii anii stalinis-
mului. După numele unui dictator
răsăritean, un adevărat potentat
asiatic, unul din ultimii ai istoriei
universale. Şi pentru că a ştiut să-şi
ia în serios rolul său de potentat, de
stăpân al popoarelor, el era admirat
de o jumătate a planetei. Şi când
zicem stăpân, în acest caz, nu
greşim în nici un fel – acest potentat
îşi folosea deplin şi fără prejudecăţi
privilegiile sale, aşa cum o făcuseră,
probabil satrapii babilonieni, sau
unii faraoni ai Egiptului antic. Cu
aerul că i se cuvenea, numai lui,

unicului, şi cu ideea că anumiţi zei,
creaseră în acest fel lumea, încât ea
să aibe nevoie absolută de un
conducător care să ştie cum trebuie
să se poarte şi să decidă. Ce mai, un
adevărat potentat. Stăpân peste vie-
ţile, destinele şi gândurile milioane-
lor care îi stau la picioare. Undeva,
nevăzut, tălăzuind ca o magmă vie
în jurul clădirii cu turle şi cupole în
forma cepei, în care-şi avea el,
nevăzutul şi tiranicul, tronul.

O să râdeţi poate, în această
mulţime sau mulţimi tălăzuitoare
eu eram cel mai mărunt, mai
neînsemnat. Dar forţa mea, ca şi
stângăcia mea fantastică de care am
vorbit mai sus, erau formidabile.
Mie însumi, proprietarului lor, ca să
zic aşa, nu-mi erau pe deplin
conştiente, dar, odată ce aveam să
păşesc tot mai decis pe calea mea,
ele, aceste defecte momentane,
urmau să-şi schimbe culoarea, ba
chiar şi calitatea, devenind stâlpi ai
existenţei. Dar toate la timpul lor.

Eram elev în ultima clasă de
liceu şi, dintr-un greu de explicat
sentiment de scârbă, mi-am părăsit
oraşul bănăţenesc unde-mi urma-
sem până atunci studiile şi mă
aflam, iată, angajat în câmpul muncii.

Aşa se spunea pe vremuri şi suna
frumos, erai încadrat, erai în rândul
lumii. Dar, atenţie, în care lume: cea
care era văzută cu ochi buni de
dihania cu mii de ochi, un monstru
istoric de curând apărut, şerpuind
pe plaiurile noastre, care, prin
multiplele sale guri şi limbi
şuierătoare, ne anunţa, cu o dicţie
implacabilă, că a sosit vremea unui
alt timp. Şi, pentru ca acest nou
timp să se îndeplinească, era nevoie
de jertfe. Aici, nu-i aşa, monstrul
avea dreptatea lui, se ştie asta din
basme, culese de pe multiple
latitudini şi longitudini, că marii
dragoni, aciuaţi pe la periferiile
unor comunităţi umane, cer şi
pretind jertfe. Nimic prea anormal
în toate acestea, anormalitatea apare
abia atunci când un astfel de
monstru îşi alege lăcaşul lângă
comunitatea în care se află trupurile
şi fiinţele noastre. Atunci basmul
prinde adevărata sa culoare, gri-
metalică sau roşu-stacojie; culoarea
sângelui închegat, cum se spune;
sau, mă rog, închegat doar de
puţină vreme...

Deşi mărunt şi vag dispreţuit –
totuşi, luat în seamă! – eu însumi
eram uimit de noua mea situaţie: de
a mă afla în lumea adulţilor, cei care

Nicolae Breban și Aura Christi
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au dreptul la un scaun în spatele
unui birou, într-o clădire gravă, care
are o firmă pe poartă, cei care au
dreptul de a studia acte ce-i privesc
pe sute de semeni de-ai noştri,
uneori, cine ştie, chiar de a semna
acte care vor decide pe marginea
unor, nu puţine de altfel, tracasa-
mente şi mici avantaje, surprize şi
încurcături nesfârşite ce vor fi
cauzate unor inşi pe care nici nu ai
obligaţia de a-i cunoaşte. Forţa
teribilă şi numai în aparenţă
invizibilă a birocraţiei, moştenitoa-
rea cetelor de scribi antici ai farao-
nilor sau satrapilor babilonieni, cei
care ţin socoteala recoltelor, a
birurilor, a datoriilor şi pagubelor, a
eventualelor venituri, ca şi a
obligatoarelor şi eternelor obligaţii
către acel stăpân abstract: statul.
Sau Faraonul, sau dictatorul sau,
mă rog, preşedintele. Sau şeful.

Eram, cum spuneam, puţin
uimit, foarte puţin speriat, dar şi
emoţionat: Doamne, îmi spuneam,
iată unde mi-am ancorat barca mea
clătinătoare, oare, totul este o
simplă întâmplare sau, mai ştii,
poziţia mea actuală, oricât de
neînsemnată, are totuşi un sens?
Unul pentru mine, dar şi pentru
umanitate. Deoarece, da, e adevărat,

eu voiam să salvez umanitatea. Şi,
la urma-urmelor, de ce nu? Au mai
făcut-o şi alţii!... Încă de tânăr – o să
râdeţi, la nici optsprezece ani
împliniţi – eu mă consideram, dacă
nu bătrân, oricum, binişor îmbătrâ-
nit; sfiiciunea mea se explica şi prin
aceasta! – am observat că lumea,
lumea din jurul meu, dar şi aşa,
lumea, societatea în general, se baza
pe o idee greşită: cea a căutării
adevărului. Şi, încă din antichitatea
greacă, mi se pare, oamenii, filoso-
fii, mă rog, nu au găsit o altă cale de
a ajunge la adevăr decât aceea de
a... spune adevărul. Dar, mă iertaţi
dacă o să vă par ridicol: da, cum să-l
defineşti pe X, necunoscuta din
ecuaţie, cu însuşi X?

Necunoscuta trebuie dibuită cu
orice altceva, cu excepţia propriei ei
identităţi, cred eu. Cum să ajungi la
adevăr, exprimând ca să zic aşa,

adevărul? Dincolo de ridicola tauto-
logie, operaţia în cauză e sortită
unui mizerabil, aproape ridicol,
eşec. Nimic mai umilitor decât
eşecul.

Ei bine, o să mă întrebaţi atunci:
bine, tinere, care faci pe filosoful şi
îi contrazici pe bărboşii filosofi
antici, care e atunci soluţia dumita-
le? După cum vezi, deşi tinerel şi

uşor insolent, noi te luăm în serios!
Ei bine, am să răspund eu, neclă-
tinat de ironia adulţilor care se vrea
dintotdeauna strivitoare faţă de noi,
cei aflaţi pe pragul vieţii civile,
răspunsul meu e simplu: dacă ne
arde cu adevărat această problemă
a celor din antichitate, adevărul,
axion, nu avem decât să operăm cu
orice altceva decât cu adevărul
însuşi. Să zicem, cu... minciuna.

Nicolae Breban împreună cu mama

Aha, ai zis cu minciuna! Dar, ia
spune, stimabile, ce înţelegi mata
prin această noţiune, recunoaşte,
destul de vagă, de minciună?

Ştiu eu...? Să zicem că minciuna
este însuşi adevărul, dar spus sub o
altă formă. Ce ziceţi?

Aha, băieţele, se vede că ai stofă
de sofist; dar cu noi nu-ţi merge,
deoarece nu numai că noi deţinem
adevărul, cel de azi şi de acum, dar
deţinem şi parafa lui, ştampila,
semnătura olografă, dreptul de a-l
afirma şi susţine. Tot vorbeai
adineaori de birocraţia nouă şi de
cea străveche; ei bine, noi suntem o
faţă, o gură a ei şi încă una dintre
cele mai stimabile. Noi certificăm
adevărul, ceea ce trebuie acceptat ca
atare. În afară de ceea ce decretăm
noi sub numele de adevăr sau
valori, nu există altceva. Clar?!

Nicolae Breban, Janina și Ion Ianoși și Nicolae Balotă
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Ba da, am să răspund eu cu
sfiiciunea mea ce ia o coloratură
clară a unei îndrăzneli cu care eu
însumi nu sunt încă obişnuit,
există... ne-adevărul. Minciuna.
Mitul, dacă... insistaţi.

Pauză. Aşa, ca la teatru sau la
concerte. Apoi se aude din nou
vocea adulţilor, a stăpânilor mo-
mentani ai existenţei:

– Şiii... vrei să-ţi croieşti drum
în viaţă cu... minciuna, cu ne-
adevărul, cu fantasmagoriile minţii
tale încă crude, tu, care încă n-ai
experienţă, eşti abia ieşit din
coconul cald al familiei tale... mic-
burgheze probabil? Hai?

– Da, am să răspund eu fără
şovăire, este singura mea şansă. Am
şi eu dreptul la o şansă şi, în loc să
joc la loterie ca atâţia visători imbe-
cili, îmi voi încerca şansa. Este ideea
mea, am dreptul la ea şi am s-o pun
în practică. Cine să mă împiedice?
Oricât aţi fi de experimentaţi, după
cum vă lăudaţi, oricâte aparate şi
organe vă stau la dispoziţie, n-o să
mă puteţi împiedica să afirm despre
un lucru că e fals, dacă altcineva sau
un organism îl decretează ca valabil
sau adevărat.

– A, vasăzică tinere, te revolţi...?

– Da, posibil. Dar o fac singur,
fără să cer ajutorul nimănui. Şi fără
arme sau petarde: doar în marginile
cuvântului. La care, au drept, nu-i
aşa, şi cei pe care voi îi numiţi
nebuni. Sau rătăciţi cu mintea. Cei
care nu se prind în jocul vostru, cam
obositor, trebuie să recunoaşteţi.

A, vasăzică eşti nici mai mult,
nici mai puţin decât un anarhist?

Dacă vreţi dumneavoastră aşa,
să fie cum spuneţi. Fie anarhist,
numai că un anarhist în interiorul
unui castel construit de mine,
singur, un castel de sticlă, aproape
invizibil. Un castel, o fortăreaţă, o
redută de care numai eu am nevoie.
Ha, ha, cum îşi fac copiii castele
semeţe de nisip pe malul mărilor
sau oceanelor. Iată, v-am dat şi un

comod prilej să mă ironizaţi, sunt
un fals copil sau unul îmbătrânit
sau, pur şi simplu, un puber care nu
se poate despărţi de lumea sa. Care
întârzie să păşească în lumea
voastră. Dacă aveam talent, mă

făceam poet sau navigator; aşa,
rămân un... anarhist. Ce mai!

_________________________
fragment de roman, în curs de apariţie la
Editura Contemporanul

Mihail CRAMA

Istorie

Cum au trecut milenii !
o flamură de pace,
un popor de genii.

Cum trecură dropii,
și ciulini și suliți,
și mistreți și urșii,
și râșii și legende...

Cum au trecut milenii
și grâne geto-dace –
o flamură de pace,
un popor de genii.

Eugen Negrici, Gabriel Dimisianu și Nicolae Breban
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Radu CÂRNECI

Răstignirea
Cuvântului
– rondeluri în timp –
„… în strălucirea sa stelară
era sublim, dumnezeit
iar Cerul s-a împodobit
de dinlăuntru în afară
minunea s-a înfăptuit…“

La marele
absolut
Te părăseam în dor ucis
spre-a reveni c-un imn fierbinte;
erai de taină şi cuvinte
nu s-au născut şi nu le-am scris.

Sta o sahară înainte
oprindu-mă (spre paradis)
te părăseam în dor ucis
spre-a reveni c-un imn fierbinte.

Extaz târziu! Amoruri sfinte
mă-nconjurau: ceresc abis
misteriosul meu Părinte!
spre-a reveni c-un imn fierbinte
te părăseam c-un dor ucis...

Dintr-o altă
viaţă
„... Stăpân am fost acelei delte
la Nil, sub nestatornic cer
dar n-am ucis, deşi sever
şi-am fost bărbatu-acelei zvelte

Făpturi cu zâmbet auster
ce se trăgea din neamuri celte;
stăpân am fost acelei delte
la Nil, sub nestatornic cer.

Din dauritele unelte
purtam coroană şi hanger -
ci mai păstrez acel mister
la Nil, sub nestatornic cer
stăpân am fost acelei delte...“



Vara 2011 | Contact international 661

Răstignirea
cuvântului
Minunea s-a înfăptuit
de dinlăuntru spre afară:
Cuvântul s-a lăsat să moară
pe Crucea lumii răstignit

Şi s-a-ngropat ca o comoară
şi-a treia zi a izbucnit:
minunea s-a înfăptuit
de dinlăuntru spre afară.

În strălucirea sa stelară
era sublim, dumnezeit
iar Cerul s-a împodobit
de dinlăuntru în afară
minunea s-a înfăptuit !...

17 aprilie '93
– sâmbătă, în ajunul Învierii –

Raphael
Înger, îngere
aripa ta m-a lovit duios
melodioasă răsfrângere
a celor de sus în cei de jos

Vremea e în deplângere
pasul ei mai adânc aburos
îngere, îngere
aripa ta m-a lovit duios

Ah, nu mi-o lua ca o plângere
Domnului nostru Iisus Christos
nu mai vreau (trupul) să-i sângere –
aripa ta m-a lovit duios
îngere, îngere...

Dosoftei
„... La apa Vavilonului ...“
tulburând clipele somnului
ghiersu’ îl zideai la lumânare
semn de duh în răbdare.

Vorbele în semănare
melodizau zarea cu zare
la apa Vavilonului
tulburând clipele somnului

Rodire în întrebare
taină: cuvintele Domnului
marea în bobul de sare
tulburând clipele somnului
„la apa Vavilonului...“

Vânătorul
vânat
Ca Acteon, am îndrăznit
a-ţi devora lumina blândă
privirea mea sublim-flămândă
la nufărul din val ivit.

Şi stam uimindu-mă la pândă
iar trupul meu s-a-nvrednicit:
ca Acteon am îndrăznit
a-ţi devora lumina blândă.

În cerb m-ai prefăcut, osândă:
ogarii sângelui pornit
mi-au sfâşiat acea izbândă –
a-ţi devora lumina blândă
ca Acteon am îndrăznit...
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Umbra lui
Ovidius
monologând
„... la Tomis, pătimite zile
pe ţărm în viscolul ateu
gândeam la timpul-fariseu
visând la faptele-mi virile

Când mi-era fruntea-n apogeu
la Roma, iar acum umile
la Tomis, pătimite zile
pe ţărm în viscolul ateu...

... Splendori apuse! Azi plebeu
mă simt, cu Tristele, febrile
cântări ce nu vor fi sterile
pe ţărm în viscolul ateu
la Tomis, pătimite zile...“

Angelica Pagu, Cuibul liniștit

Poetul
sacrificat
L-am revăzut pe Radu Gyr
târziu, într-un sonet-esenţă
de mir şi de incandescenţă
cu-nfăţişare de martir.

Avea în ochi acea ardenţă
spre ne-topirea-i de porfir;
l-am revăzut pe Radu Gyr
târziu într-un sonet-esenţă

Strunind pegasu-i de Epir
sta în a sa proeminenţă:
iubire, jale şi delir -
târziu, într-un sonet-esenţă
l-am revăzut pe Radu Gyr...

Într-un
dumnezeiesc
delir

se închină poetului Vasile Voiculescu

Îşi va dori din nou Shakespeare
s-ajungă-n vârf pe căi ascete
acolo unde el profet e;
într-un dumnezeiesc delir

Te va afla de dor şi sete
golind al gloriei potir –
îşi va dori din nou Shakespeare
s-ajungă-n vârf pe căi ascete.

Sublimul marilor sonete
în doi veţi lumina cu mir
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spre Dumnezeu, să se desfete –
s-ajungă-n vârf pe căi ascete
îşi va dori din nou Shakespeare...

Chip neştiut
Cuprins adeseori de febre
mă-mbăt cu vinuri mari, de soi
şi-mi stinge setea cel şuvoi
topindu-mi vechile tenebre.

M-ascund în cântece de voi
ca scribu-n cărţile celebre;
cuprins adeseori de febre
mă-mbăt cu vinuri mari, de soi

şi râd, şi plâng, şi mă desfoi
îmi intră timpul în vertebre
dansează-n creieru-mi strigoi -
mă-mbăt cu vinuri mari, de soi
cuprins adeseori de febre...

La un cireş -
iconostas
Unde te-ascunzi, în care glas
în care clipă efemeră
când mugurii te cer, himeră
la un cireş-iconostas?

Sau, poate, eşti prizonieră
la zei, în Muntele Parnas?
Unde te-ascunzi, în care glas
în care clipă efemeră?

E primăvara o panteră
zorind culori în proaspăt ceas
iar sângele te vrea şi speră
în marea clipă efemeră!
unde te-ascunzi, în care glas!?...

Rugă târzie
Eşti Vârful vârfului de dor
Tu, ne-atins de-a mea cădere
eşti Marea vrere peste vrere
Stăpâne al stăpânilor

Cu sângele-n îngenunchiere
sunt Fiul … risipitor
eşti Vârful vârfului de dor
Tu, ne-atins de-a mea cădere...

Primeşte-mă! sunt în durere:
mă vreau de-nalt, mă vreau de zbor
şi răstignit şi de-nviere
Tu, ne-atins de-a mea cădere
eşti Vârful vârfului de dor...

La o aniversare
mie însumi

Fără-ncetare, din înalt
timp-fără-timp în mine cade
în triste zilele-cascade
în nopţi tăcute, de cobalt.

Eu sunt rămasul din cruciade
la fulgere nu mai tresalt;
fără-ncetare, din înalt
timp-fără-timp în mine cade.

Strângând străvechile monade
Cuvântul-acum devine psalt
zidindu-mă ca-ntr-un bazalt:
timp-fără-timp în mine cade
fără-ncetare din înalt...

Bucureşti, februarie 1998
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Olimpian UNGHEREA

Amintiri din
ABSURDISTAN

e amintim încă foarte
bine – risc să spun o

enormă banalitate – că, înainte de
Revoluția Decembriș-tilor, vegetam
cu toții într-un perpe-tuu coșmar.
Coșmarul era, într-un anume fel,
firescul acelui timp revo-lut.
Majoritatea românilor de astăzi ne-
am născut în acel timp. Era coș-
marul nostru zilnic. Modul nostru
de viață. Obișnuința noastră, cu
gratii la porțile sufletului. Adeseori,
tirania coșmarului nici nu o mai
percepeam ca atare. Eram dresați să
ascultăm porunca de sus, să fim
dirijați, îndrumați, transformați într-
o turmă. O turmă și un singur păs-
tor. Așteptam cuminți și inhibați
leafa lunară, așteptam să ni se spună
câți copii să facem, câte grame de
pâine să mâncăm pe zi, câte cărți să
scriem și de câte ori să aplaudăm
magistrala cuvântare etc. etc. etc.
Doamne, în ce singurătate trăiam!
Pentru că, nicăieri nu se simte omul
mai singur, ca în mijlocul unei
imense colectivități administrate de
stat. Colectivitate în care el, ca indi-
vid, dispare cu desăvârșire. De aici,
sentimentul cumplit al singurătății.

Și pentru ca istoria să-și împli-
nească destinul – coșmarul nefiind
altceva decât un accident al istoriei –
a poposit în ograda noastră
Revoluția Decembriștilor: împușcă-
turi, vitrine sparte și devastate,
huruit infernal de tancuri, piciorul în
ghips, morți și răniți, vid de putere,
teroriști și, în sfârșit, emanații. Scau-
nele puterii s-au umplut repede cu
noile cururi ministeriale. Coșmarul a
dispărut, înlocuit rapid cu un spec-
tacol absurd: marea execuție de
Crăciun, celebra Duminică a
Orbului, invazia repetată a lămpașe-
lor negre, corupția ridicată la rangul
de politică de stat. Un jurnalist al
vremii a scris, inspirat, aceste cu-
vinte: România a dispărut și în locul
ei a apărut o nouă țară –
ABSURDISTANUL.Coșmarul fusese
înlocuit cu un spectacol absurd.
Spectacol absurd care  dăinuie și
astăzi. Prezentul, ca un spectacol
absurd.

Știi – prea iubite Cititor – ce este
un spectacol absurd pe scena pu-
terii? Este disoluția perfectă. Haosul
absolut. Pervertirea autorității de

stat. Lipsa de logică a actului
guvernamental. Infernul legislativ.
Lipsa oricărei șanse de salvare
națională. Trăim într-un univers
kafkian.

Gigantice organizații sindicale
declanșează greve zgomotoase, dar
pe care nu le bagă nimeni în seamă.
Poliția arestează capi de notorietate
ai unor structuri mafiote, iar Justiția
îi eliberează imediat, surâzând cu o
devastatoare inocență. Un ziar de
largă audiență națională titra, cu
litere de-o șcioapă, despre un fost
prim-ministru: Este un bărbat voi-
nic, frumos, viteaz, cu sânge de
Carpat și Dunăre. Slugărnicie?
Lingușeală? Obediență de doi bani?
Nu! Ci, pur și simplu, prostie.
Prostia fiind culoarea politică a
Absurdistanului. Peste o sută de
familii din Absurdistan folosesc
încă, pentru iluminat, lampa cu gaz
a străbunicilor. În același timp, se
cheltuiesc miliarde de euro pe un
lux orbitor, etalat la vârful puterii.
Sinistre amintiri din Absurdistan.
Înnebunit de sărăcie și nesiguranță,
Petru Scarlat din București și-a
ciopârțit propriul trup cu un cuțit de

N
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bucătărie. Un grup de homosexuali
terorizează locuitorii unei comune
din județul Timiș. În urma unui
control al Oficiului pentru protecția
consumatorului, s-a constatat că cel
puțin 15 la sută din apa minerală
este infectată cu agenți patogeni. O
țigancă și-a castrat soțul cu foarfeca,
după care s-a spânzurat.

Economia subterană a României se
apropie vertiginos de 40 la sută din
Produsul Intern Brut. Vasile Capșa,
un viceprimar din județul Bihor,
declară răspicat: Parchetul a încălcat
cele mai elementare norme de urmă-
rire penală. Amintiri din Absurdis-
tan. În parcul Herăstrău, un copil a
fost găsit spânzurat, după ce fusese
violat. Moartea celebrului magnat
Mihail Erbașu a rămas, până astăzi,
o teribilă și tristă enigmă. Cristian
Panait, un tânăr procuror de la
Procuratura Generală, s-a sinucis,
aruncându-se pe fereastră, de la
etajul șapte: sinucidere sau crimă?
Un șomer bucureștean și-a dat foc, în
Piața Victoriei, pentru că nu mai
avea cu ce să-și întrețină familia.
Semnul absolut al alienării: pietonii
treceau pe lângă el nepăsători. Un
bătrân, Alexandru Toader, din
Brașov, a fost descoperit de vecini,
mort în casă. După două săptămâni.
Murise de foame. România a devenit
lazaretul de tuberculoși al Europei,
cu media de 88 de bolnavi la suta de
mii de locuitori. Patronul firmei
Sebastian face o declarație stupefi-
antă: Toate uleiurile de import,
pentru auto, au termenele de garan-
ție expirate. Amintiri din Absurdis-
tan. Viorel Coifan, un bancher
faimos, este descoperit mort, în
luxosul și securizatul său birou,
strangulat cu un șnur de mătase.
Radu Timofte, fost director al SRI,
declara presei, cu un teribil aplomb:
Parlamentul nu este competent să
stabilească criteriile secretelor de
stat. Celebrul jurnalist și om de
afaceri Dumitru Tinu a pierit într-un
stupid și controversat accident de
circulație. Accident sau crimă?
Răspunsul este încă așteptat de
opinia publică. Un pușcăriaș de la
penitenciarul din Vaslui a murit,

înghițind patru capace de bere.
Singură și suferindă, uitată de
Dumnezeu și de oameni, Anastasia
Cristescu, din București, și-a înfipt
de mai multe ori cuțitul în burtă,
încercând să se sinucidă. În fața
Palatului Cotroceni, o haită de
polițiști urlă din toți bojocii: Ieși
afară, javră ordinară! Așa arată țara
numită Absurdistan.

Absurdul frizează demența.
Paranoia. Din absurd, nu te mai

trezești decât la balamuc. Din
absurd nu se poate ieși decât râzând.
Ca dintr-un teatru absurd. Vă
amintiți Scaunele lui Eugen Ionescu?
E acolo un soi de vrajă absurdă.
Dacă râzi, dispare. Pentru că nimic
nu ofilește mai tare potența mai-
marilor peste Absurdistan, decât un
râs tonic. Vitriolic. Și hohotitor. Cu o
singură condiție: râsul să nu fie atins
de aripa neagră a urii. Din ură nu se
naște decât disperarea...

București / 06. 06. 2011

Ion Iancu LEFTER

Ararat
lui Liviu Pendefunda

In craniul meu secundele se zbat
ca pasărea tăiată în ogradă,
tu cauţi adevăru-n Ararat,
aici, eu sunt cu mine-n mare sfadă.

De te-ntâlneşti, întâmplător, cu Noe,
să-i spui că lumea trebuie recreată,
aşa cum urlă-negurat Ahoe
bocind prin capitala depravată.

Dacă ai bani, să cumperi lighioane
de la acel evreu evlavios,
care i-a dat, lui Dumnezeu,  plocoane,
spre-a-ntoarce rostul lumilor pe dos,

şi neamul lui de tragici cămătari
să-ncătuşeze Terra-n diaspora,
mai cumpără şi-o hoardă de zidari
pentru-a reconstrui, urgent, agora.
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Ion HURJUI

lecţia de la
început

dormi tu
sau mi se pare

somnul trupului tău
veghează

somnul meu la fel

somn cu lună plină
noaptea

soare incandescent
ziua

somnul dinaintea lumii !

reluăm lecţia de la început
tăcuţi

ca mareele liniştite
din adâncuri

sub vraja somnului !

o recunoştinţă unicat
ritual

egalat doar de somnul
Christic

dinaintea învierii

alt timp
şi fără îndoială

un timp îl ucide
pe celălalt

îi pune ştreangul de gât
şi-i retează picioarele -

într-o anume măsură
revolta este împotriva uitării

ce se întâmplase nu se mai întâmplă
ceea ce fusese extraordinar

a fost mai nimic
şi din derizoriu în derizoriu

o flacără pâlpâie mereu mai stinsă
peste sabia învinsă se asterne tăcerea

plecarea o dată și încă o dată
îmbracă haine de doliu

o data şi încă o dată moare un timp
în alt timp

şi se prăbuşeşte viaţa întâia
ca o prelată peste călători

plecaţi nu se ştie unde !
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vieţile
a doua dintre vieţile mele
era între cărţile de ştiinţă
aleatorie relativă dar captivantă –
locul lor de amantă infidelă !

cărţile urcau pe o schelă de bronz –
sunet de ban căzut în apă de Paşti

îmi spăl faţa întru schimbare
mai puternic acum trecător
şi iarăşi cu gând la izvor cristalin
şi iarăşi biblioteca/poezia în amfiteatru

cărțile urcau pe treptele lui –
în cădere un ban - cealaltă viaţă '
până atunci se strecoară în suflet
cântecul tău ascultat
sunetul întârziat în auz departe
o altă carte deschisă/promisă

Mihai Cămăruț

semnul
incertului
ca un semn construit din semne

pleoapele temătoare
coboară în rugăciune

(o apărare vremelnică)
puternic profilul iubirii neîmplinite

pierderea altei iubiri
înalță rugăciunea - deasupra semnul ei

semnul incertului
săvârşirea minunii - deschiderea pleoapelor

şi iluminarea efebului !

gând de-
mpăcare

cerul nici el nu poate
fi bun decât arareori
gând de-mpăcare ireversibil

cuminte stau zilele
din alţi ani în privirea
ca o certe schimbând paginile -
neobservată mişcare în ochiul fragil

mâine însemnând zilele câte mai sunt
vor schimba şi ele la fel
sensul durerii altădată copil

acum şi tristeţile au crescut -
ceea ce nu mai este de demult
în privire încă se mai vede
târziu ca efectul exploziei unui trotil !
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veştile
durerea din sinceritate
neîngrădită de nici o prejudecată
locuieşte ca o piatră în mijlocul apelor
se scufundă cu ele/se înalţă cu ele !

poate alergarea prin ploaie
completează apele dedesubt şi deasupra

poate suntem împreună uneori
(ore astrale dătătoare de veşti din stele!)

profundă această undă de ape
născătoare de viaţă şi de moarte
botezul umbrei însoţind lumina este

definitiv
în apele ce-şi urmează chemarea nativ

nicăieri linia
dreaptă !

liniile îşi pierd
departe conturul
par undeva suflete aproape de cer
colbul şoselei le acoperă
invariabil drum fără țintă !

tu mă alinţi în scrisorile tale
surprins artfel ·
recunosc am avut noroc să te ştiu

poate nu-i prea târziu/nu-i plângere
este o speranţă în ceea ce scriu
arbori imenşi au fost cândva copii
şi tu mă aduci iarăşi în tinereţea ta
(iartă-mi stângăcia de-a crede aşa !)

prins între dorinţele mocnind în cenuşa
eternului

îmbrac voalul dimineţii
în voalurile ce îţi acoperă trupul dorit !

vindecătoare mărturisirile tragice de
neconceput

ştiu că vorbesc adesea prea mult
când de fapt în tăcere iubirea-i puternică
dar tu ştii că voi muri curând
şi nu voi lua cu mine nimic - nimic este

numele meu
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Catinca AGACHE

Vieţi furate
FESTELE NOPȚII

ume multă, înghesuită, în
vagonul trenului Iași-
Hârlău. Întuneric beznă.

Locomotiva obosise deja de drumul
făcut inainte, spre Iași, ducând nave-
tiștii, vagoanele de clasa I pline - ochi
cu profesori, medici, ingineri. Acum,
mergea încet, înfruntând gerul. Nu
mai fusese, de cine știe când, aseme-
nea iarnă. Stalactite și stalacmite se
făcură rapid în vagoanele neîncălzite
la întoarcere și neluminate,  spre a se
face economie. Înfofoliți în cojoace,
călătorii își suflau în pumni pentru a
se încălzi. Nu se auzea decât șuierul
locomotivei. Din când în când, trenul
oprea la câte o haltă uitată de vreme
și puțina lumină care răzbătea de
acolo îi mai înviora pe călători.  ,,-
Doamne, că frig mai e. Crapă pietrele
nu alta. Blestem pe neamul nostru.
N-am mai prins așa ceva, nici chiar
pe vremea războiului”.  ,,Ei, cum, dar
când am trecut Nistrul, la ruși..”. Și
apoi, iar liniște, până la halta
următoare. Jumătate din tren cobora
la Belcești. Erau muncitorii-navetiști
din fabricile și șantierele ieșene. O
altă mare parte, la Ceplenița. Celor
câțiva care mai rămăseseră li se părea
distanța de până la destinație uriașă.
În sfârșit, se zărea gara, luminată
tulbure, cețoasă, tuciurie, parcă de pe
o altă planetă, scufundată într-o
liniște mormântală tulburată brusc
de șuierul asurzitor al locomotivei pe
aburi. Gâfâia și ea, obosise să înfrun-
te nămeții. Era ora 20, întârziase doar
cu jumătate de oră, dar vremea părea

cu mult
mai
înaintată. Pe peron, câteva
mogâldețe, înfofolite, suflând în
pumni și bătând din picioare ca la
marș, așteptau sosirea acestuia. Unii
îl luau înapoi spre satele presărate
de-a lungul traseului - erau navetiștii
din fabricile din Hârlău - de tricotaje,
de mobilă, de legume, de brânzeturi,
de vin și alcool ș.a. . Alții întâmpinau
pe câte cineva. Puțin mai departe,
sănii cu cai așteptau călătorii și, ală-
turi, un autobuz hodorogit, neîncăl-
zit. Nu ningea, iar zăpada scârția
asurzitor sub picioare. O lună ascu-
țită trimitea parcă din înalturi lumina
ei argintată care întețea gerul. Brrr!
Iată și semnalul dat și trenul
scrâșnește din frâne.Tăcuți, oamenii
coboară din vagoane neuitându-se
nici în stânga, nici în dreapta, grăbiți
să o ia din loc spre căldura sobelor pe
lemne de acasă, în camerele unde
dormeau înghesuiți iarna, unii încă
pe paturi cu saltele de paie. ,,-
Doamne, Dumnezeule”- se auzi
deodată un strigăt în noapte și, brusc,
toată acea viermuială s-a oprit,
întorcându-se în direcția din care se
propagase zgomotul. ,,- Doamne
Dumnezeule, a înviat mortul!”-
răzbătu aceeași voce gravă. În
mijlocul peronului, un bărbat înalt,
îmbrăcat în pufoaică, pantaloni
bufanți și cizme lungi din șiac, cu o
căciulă rusească trasă bine pe cap,
mănuși din lână groasă, cu un
geamantan din carton în mână, se

uita speriat la cel care-l cerceta
contrariat, agitându-se. ,,- Doamne
Dumnezeule, ori ai înviat, ori a trimis
Domnul pe altul în loc, că tare-i mai
sameni..Ia să vedem, ochii albaștri,
mustăcioara neagră tunsă scurt ca pe
vremuri, nasul acvilin..Breee, ori ești
tu Ion a lui Gheorghe Renea, ori eu
sunt beat. Dar cum se poate, că te-or
declarat mort în cele Siberii. Tu ești,
bre  cumătre, sau e fantoma ta?” Și
omul înfofolit, care gesticula țipând
și–l scutura de mâini pe cel din fața
sa, reușise să adune în jur aproape
toți călătorii care uitaseră subit de
gerul de afară, de graba care-i mâna
spre casă, oprindu-se în loc și
făcându-și cruce.,,-Doamne, să fie el?
Cum să fie el că doar l-au declarat
mort, i-au isprăvit și parastasele “- se
auziră voci din mulțimea curioasă.  ,,-
Nu e adevărat- țipă unul  din
mulțime- că ultimul lot al celor
întorși din Siberia a fost  cu doi ani în
urmă. Nu e el. Păi cât l-o așteptat
biata nevastă-sa”.  ,, - L- o așteptat, l-
o așteptat - răspunse un altul -, dar
tot s-o măritat în cele din urmă”. ,,-
Păi cât ai fi vrut să-l aștepte, bre
omule - sări o femeie cu gura - că 8
ani o stat fără bărbat, singură cu trei
copii mici, din care pe unul nici
măcar nu l-o văzut tată-său înainte
de a fi luat prizonier”. ,, - Bun, bun,
dar s-o grăbit să facă  alți doi, să vezi
ce-o păți acum, dacă ăsta e chiar
mortul”. ,,- Ce să pățească, bre – îl
apostrofă aceeași femeie -, că doar

L
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soacră-sa i l-o băgat pe gât pe Ion
ăsta ( că tot Ion îl cheamă și pe
bărbatul ei de acum), că n-aveau din
ce trăi”. ,, - Și, de, omul ca fost
primar țărănist, până a-l da ăștia
afară, adunase de toate, pământuri,
oi, cai, combine și de toate i-a adus în
ogradă. A uitat și de fosta nevastă și
de copiii făcuți cu aceasta”. ,, - Măi
bărbate, tu ai mintea răsucită..Ce
bogății, că ce are în curte a apărut hăt
încoace, pentru că e gospodar nu ca
tine, toată ziua pe la bodegă”- conti-
nuă  femeia. ,,Ehei, pentru Anasta-
sia aș fi uitat și eu  de tot - adăugă un
altul -, că tare frumoasă mai este și
destoinică.”  ,,- Bre, l-a așteptat 8 ani,
cât voiai să-l mai aștepte, că nu
împlinise 30 de ani, abia 28, și soacră-
sa o tot pistona să se mărite, că-i
făcuseră și parastasele «mortului» –
mai spuse aceeași femeie - Și,
vorbești în dodii, pentru că Ion ăsta
al doilea era de mult despărțit de
nevastă-sa... Eu nu cred că este el,
«mortul»....”.  ,, -Tu ești , cumătre?!” -
se auzi strigătul bărbatului care
produsese toată învălmășeala - ,,-
Spune, ești tu sau fantoma ta?!”
Brusc, se lăsă o liniște mormântală,
nu se auzea nici măcar respirația
celor care așteptau curioși răspunsul
necunoscutului. ,, - Eu mi-s’’- se auzi
vocea scăzută a străinului, care
încerca să-și rețină cu greu nedumeri-
rea, uitându-se neliniștit  în jur, că de
cunoscut,  nu-l recunoștea pe cel din
fața sa. -,, Eu și cu Vasile Asavetei de
la Copălău am fost ultimii trimiși
spre țară”.  ,,- Doamneee!- răzbătu
atunci un ecou prelung din mulțime -
După 15 ani!” ,,- Ei, să vezi, minune
nu alta! - strigară care mai de care,
apropiindu-se de dânsul, pipăindu-i
hainele, îmbrățișându-l, vociferând,
deși nici 20 dintre ei nu-l cunoșteau
direct ci doar auziseră povestea
spusă din gură în gură, cântată pe la
nunți sau zisă ca urătură. Nu putea
să vină acum când toți l-au crezut
mort și i-au făcut legendă. Se
scociorâră prin buzunare și aprinseră
care mai de care lumânări, lanterne,
cercetându-l neîncrezători, neputând
încă să se despartă de el, conducân-
du-l cățiva pași. Dar unde, că nimeni

nu-l aștepta, doar murise, nu-i așa?
Observară târziu că era flancat de doi
ofițeri care-l împingeau făcându-i loc
prin tot acel  vălmășag produs ad-
hoc. ,,- Faceți loc!- se auzi  vocea
dură a unuia dintre cei doi însoțitori.
Mai zăriră cum era băgat într-o
dubiță care apăruse din senin, de
nimeni n-o auzise sau văzuse. ,,-
Omule, ia stai!” - îl interpelă pe unul
dintre ofițeri același personaj care-l
recunoscuse  pe cel întors din morți
– ,,Nu-l mai iei mata fără mine, acu
că l-am găsit, nu-l mai las, că doar e
cumătrul meu! Merg și eu, că unde s-
o duce după aceea?”. Dar acesta nici
nu-l băgă în seamă și până mulțimea
să se dezmeticească, mașina și
dispăru în noapte cu ,,mort” cu tot. ,,-
Ptiu, drace! – zise unul - poate că-s
festele nopții”. Și se risipiră  bodogă-
nind și făcând cruce. ,,- Gara asta-i
loc necurat, ptiu noapte!Dar cine s-o
sfințească că nici popii...N-are cum să
fie Ion ăla...” La scurt timp, trenul
dădu semnalul de plecare, din nou
prin ger, spre Iași. Cei câțiva călători,
care asistaseră și ei la tot bâlciul, se
îndreptară grăbiți spre vagoane. A-
veau ce povesti acasă...,,- Hei, nevas-
tă, să mai zică unul și altul că
Dumnezeu nu face minuni și azi...” ,,-
Ia , taci colo, că la 4 trebuie să fii în
picioare din trenul nu te așteaptă pe
tine “- îi va trezi domolit  entuzias-
mul.

ŞOAPTE ÎN NOAPTE

re nenumărate petrecu
Acojocăriței, omul care
tulburase toate apele la
sosirea trenului, aștep-

tând, în frig, la porțíle sediului de
miliție. Îl pătrunsese gerul până la
oase, aproape nu-și mai simțea
picioarele, dar nu se lăsa. Se tot uita
spre intrare, doar-doar o ieși cineva
să-l întrebe ce-i cu cel întors  din
morți, dar nici că se arăta vreunul.
Nu-l luaseră în mașină și venise pe
jos de la gară. Nu, nu-l mai lăsa
singur pe cumătrul său, trebuia să
stea el primul de vorbă cu dânsul, că
altfel cine știe ce gogomănii i-or turna

unii și alții încât Siberiile i s-or fi
părând paradis pe lângă ce-l aștepta
acasă. Nu, trebuia să stea pe îndelete
de vorbă cu el. Pe la 12 noaptea se
auzi zgomot dinăuntru și vociferări.
Se apropie cât putu de geamul
aproape lipit de trotuar și desluși
frânturi din vorbele prizonierului . ,,-
Păi n-or reușit ei să mă omoare și o
veți face voi. Eu am căzut la Cotu
Donului și de acolo m-or dus în
Siberia, alta nu știu.Că de ce, că de
cum...Nu știu..M-or oprit și la Iași și
m-or tot întrebat...La fel, că de ce, că
de cum...Da, am mai fost vreo zece
care ne-am întors...ultimii.., .că cei
care au rămas au rămas, c-or fost
obligați să-și facă familii rusești și
acolo sunt sate întregi cu de-ai
noștri..cei mai mulți din Basarabia...
Or plâns când am plecat noi, cei zece
... Ce spun eu, sunt  mii de gropi
comune în care zac ai noștri de-a
valma cu nemți, unguri...de parcă n-
ați ști..Câți am fost? Da, cine știe,
mii..Da din toți, numai noi românii
am fost tratați cel mai rău, românii
din România, sau ce-a mai rămas din
ea,  că la basarabeni li-or dat drumu
când și-or pus plasa peste ei... Unde?!
Sub pământ am trăit, în Munții Urali,
acolo în adânc ne-am făcut  detenția
toți, români, nemți, unguri, că așa am
fost tratați, drept criminali de
război,..... în mină... Făceai norma,
trăiai, nu, erai secerat de la mîncare -
și ce mâncare! - , sau erai bătut până-
ți pocneau oasele.... Să fugi?! Unde să
fugi, că totul era zăpadă la -40-50
grade. Au incercat vreo doi nemți,
dar i-au găsit cu câinii. Morți.
Înghețați. Sloi.. Nimic nu le scăpa
animalelor alea afurisite. După vreo 9
ani ne-au dus mai spre sud, la
penitenciarele de la S......   Da, în
ultimii ani, la defrișat pădurea sau la
munci agricole, pe alții la construcții-
căi ferate, drumuri, mai rar, clădiri...
I-au scutit pe cei care și-au făcut
familii rusești, că ne îmbiau mereu la
asta. Pe noi, ceștilalți..norma și iar
norma. Da eu, eu n-am avut decât un
gând: să mă întorc acasă...Asta m-a
ținut în viață.” Se auzi apoi vocea
ascuțită a celui care punea întrebările

O
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și, din nou , vorbele  ,,mortului”. ,, -
Păi, eu am scăpat că m-a ajutat bunul
Dumnezeu…nu am fost mâncăcios și
nu m-am băgat în buclucuri. Am
muncit și am tăcut.  Apoi, ce alta
puteam face după ce am ajuns acolo
din vina cui? Că dintr-a noastra, a
soldaților căzuți prizonieri , nu. Că
ofițerii s-au salvat, unii, în vreme ce
noi ăștia am fost duși unde-am fost
duși…Știi dumneata care era
mâncarea cea mai bună pe care ne-o
dădeau? Coji de cartofi, coji de carofi
fierte , în rest, buruieni. Că de asta or
ajuns ungurii să păcălească mulțime
de deținuți- că deținuți politici am
fost considerați- să hrănească sute de
oameni cu carne de om, pe cei mai
nesătui.De unde o luau?! Chiar din
mormane uriașe de morți congelați
de gerul năprasnic, aruncați, stivuiți
unii peste alții,  din care tăiau cu
barda, păcălind lumea că e carne
primită la pachet - că ei, ungurii și
nemții, au avut voie la corespondență
și pachete, noi românii, nu... N-am
fost lăsați să scriem un rând acasă. Și
de aceea m-or crezut mort toată
lumea de aici. Ei, cei mai flămângioși
au mâncat zeci de kilograme de carne
de om neștiind că e de la cei care
muriseră. Numai primăvara, când se
făcea ceva mai cald și se dezmorțeau
mormanele de cadavre, când le
aruncau în gropile commune săpate
de noi, bănuiau ce se petrecuse,
vomitând care mai de care în toate
părțile. De fapt, puțini dintre aceștia
au rezistat…Mulți au trecut în lumea
de dincolo, alții au abandonat totul și
s-au predat,  devenind buni cetățeni
sovietici, aduși nouă ca model. Sate
întregi cu nume de români, mulți din
Soroca. Când am plecat eu se ridicase
déjà o generație de soviet- românași
crescuți în cultul lui stalin, al limbii
ruse, că pe cea română n-aveau
dreptul a o afirma…  Nu vreau nimic
altceva decât să ajung la casa mea, că
doar  am lipsit 15 ani, nu? Vreau
liniște, liniște!…Dumneata nu-ți dai
seama ce înseamnă să nu-ți vezi
copiii 15 ani, pe cea mică, Ortansa,
nici măcar n-o știu cum arată, că doar
din prima și  ultima srisoare pe care

am primit-o  am aflat de ea. Acum
ceva vreme în urmă….N-am ce
povesti alta decât ce v-or spus cei
dinaintea mea. Cum de-am scăpat?!
Păi suntem în ‘ 56,ori ați uitat?C-am
ajuns a-i mulțumi lui hrusciov acela,
că cică de la dânsul a venit ordinul,
ce știu eu… Cât am făcut? 15 cu tot
cu război, 12 în Siberia. Păi cine-o
mai crezut că va apuca această zi?
Eu, totuși, mereu am sperat să-mi
revăd copiii și nevasta…. Păi, cum
tovarășe, să fii mort 70 la sută de trei
ori e puțin? Dar m-o păzit bunul
Dumnezeu. Întâi m-au curentat și m-
or îngropat în pământ trei zile de
numai capul mi-a fost lăsat afară..De
ce ? Că i-am întrebat de ce noi,
românii n-avem dreptul la
corespondență. Al doilea, că m-o
pălit o dezinterie de credeam că voi fi
și eu un al nuștiucâtelea cadavru
adăugat la mormanele din curtea
penitenciarului - mulți s-au curățat
atunci, cei mai numeroși, românii;  al
treilea, că  am fost băgat la beci o
lună numai cu apă, pentru că  m-am
încăierat cu unu care-o susținut sus și
tare că noi, și nu ei, am ocupat
Basarabia.  Asta-i, eu vin direct din
iad. Știi cum cădeau? Din picioare.
Înghețau  pur și simplu din picioare.
Într-un sfert de oră erau bocnă, stană,
și nimeni n-avea voie să se oprească,
să ajute, că se trezea bătut măr sau cu
câinii asmuțiți asupră-i. Cei mai mulți
or murit așa sau de pneumonie.
Iadul, iadul. Vreți să vă arăt
spatele?Și acum am dâra loviturilor
date din nimic, uneori pentru că
tușeai, pur și simplu. Dar să știți că
eu tot nu-i urăsc, pentru că nu pot
urî…Acu’, de vreo doi ani, or început
a se purta ceva mai ca lumea cu noi.
Chiar ni s-a dat voie, și nouă
românilor,  să scriem acasă, ceea ce
nu mai făcuserăm de aproape 10 ani.
Dar eu n-am scris, nu pentru că  am
vrut să fie o surpriză, ci pentru că n-
am crezut până-n ultima clipă că e
adevărat. Și-apoi într-o zi n-am mai
putut rezista și am scris o scisoare la
care mi-au răspuns fetele mele - că
trei am, pe cea mică nici n-am văzut-
o când s- a născut  …Și, iată, bunul

Dumnezeu m-a ajutat…Mă temeam
că n-am să mai știu grăi românește,
dar, cum am trecut în țară, mi s-o
dezlegat limba.  Acu’ ce mai vreți de
la mine?” Și de aici vocea ,,prizo-
nierului nu se mai auzi. Părea să
vorbească altcineva cu o tonalitate
joasă, dar nu se înțelegea ce spune.
Promoroacă se făcu mustața lui
Acojocăriței, degeaba sufla în pumni,
gerul se întețise și mai mult. Era
aproape 2 noaptea și ,,cumătrul” său
tot nu ieșea.Nu știa ce să facă, să mai
aștepte, aproape că înghețase. Dar
dacă nu-l lăsa să plece?! Mare
minune că nu-l  zăriseră încă cei
dinăuntru. Aproape de 3, auzi
zgomote de uși trântite și se dădu în
spatele stejarului ce acoperea spațiul
din fața clădirii miliției. ,,- Hai, ieși de
acolo - i se adresă un bărbat tânăr cu
epoleți -, că știm că îl aștepți să-l iei la
dumitale acasă în noaptea asta. Ce,
nu mă mai recunoști? Sunt eu, Vasile
Asavetei. Aveți noroc amândoi că
suntem vecini și că nu-s rău.” Apăru,
în sfârșit, și omul său, bădia Ion, cum
i se adresa.  Se grăbi să-i ia
geamantanul din mînă,  dar constată
surprins că era foarte ușor. Nu-l
întrebă nimic, ci doar pășeau în
tăcere unul lângă altul.  Se zărea
indicatorul satului. Un miros
pătrunzător de bălegar de vacă dădu
semnul că intraseră în sat. Mai aveau
puțin și ajungeau la casa lui , a doua
dinspre oraș, și , nu departe de ea,
casa celui întors din morți.  ,,- Ei, și-
acum, cumătre, o să te oprești în
noaptea-dimineața  asta la mine, ca
să nu-i sperii pe ai tăi”- rupse el
tăcerea. Și, luându-l de braț, aproape
că îl forță să pășească în curtea sa.
Strada întreaga, bine pietruită cu
material adus de la Pietrăria, era
scufundată în întuneric, ca și casa și
curtea în care intraseră. Undeva mai
la deal, chiar la casa acestuia,
Acojocăriței  zări un ochi de lumină
de la o lampă. ,,- Oare să fi aflat
vestea?- se întrebă el. Va aștepta să
adoarmă oaspetele său și se va furișa
afară să-i anunțe că s-a întors
,,mortul”. ,,- Doamne, cum se va
descurca cumătra  lui care nu crezuse
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că cel de la care primise, nu de mult,
prima și singura scrisoare după 12
ani era cu adevărat bărbatul ei, că era
viu  ?!”

VESTEA

oată noaptea a fost
lumină la casa  celui
întors din Siberia când

nimeni nu mai credea că trăiește.
După ce un sătean a adus vestea cea
mare, cei ai casei au intrat într-o
agitație nebună, mai ales după ce
Acojocăriței a venit în noapte să
întărească cele aflate …După 12
ani…, cine să mai creadă?!…. Prima
reacție a Anastasiei a fost să se ducă
imediat la cumătrul său, să vadă dacă
cu adevărat s-a întors bărbatul ei,
căruia-I făcuse și pomenirile de 7 ani.
Soacra sa, însă, fire energică, a fost
aceea care a luat totul în mâna sa,
hotărând ce este de făcut. Ea a fost
prima care ,,l-a îngropat”, convin-
gând-o pe noră să primească cererea
în căsătorie a lui Ion Briban, fost
primar țărănist al satului, ea va da
ochii întâi cu fiul său. Cele trei fete
mai mari, fiicele fiului ei, se treziseră
și ele, asistând la discuțiile
înfierbântate, cea mai mare - care-și
ținea minte tatăl - oferindu-se s-o
însoțească pe bunica sa, ,,bătrâna”,
cum o strigau toți. Privirea Anastasiei
se îndreptă îngrijorață spre celelalte
două  fete, ale lui Briban, și apoi
dădu cu ochii peste acest al doilea soț
al ei,  care rămăsese stană de piatră,
în poziție de drepți, cu ochii pierduți.
,,-Tu, îți iei copiii - că doar eu i-am
crescut pe toți - și mergem cu ei la
casele mele din vale –se auzi, brusc
trezită, vocea acestuia, grea – Nu
vreau să vă găsească aici, că nu știu
de ce e în stare…Cine-ar fi
crezut…Că toți l-am știut mort, altfel
nu aș fi îndrăznit…Trezește și cele
două fete și să ne grăbim, să nu vă
prindă aici!” Urmă o tăcere
mormântală, Anastasia, bătrâna,
fetele, cumătrul - că tot cumătrul îi
spunea și el- fiind ca paralizați. După
câteva minute de tăcere adâncă,

Anastasia, uitându-se mai întâi spre
cele trei fete mari, apoi spre acest soț
al ei, trecănd cu privirea dincolo de
ferestrele casei încercând parcă a
alunga întunericul nopții, rosti fraza
care aproape îl seceră pe el, omul
care o salvase și-I salvase și copiii de
la moarte  ,,- Nu, nu-I drept, nu pot.
..A străbătut mii de kilometri și a
trecut prin atâtea să se întoarcă
acasă…Nu pot…Numai Dumnezeu
știe de ce s-a întâmplat așa…Nu
pot..” ,,- Și eu, eu,femeie?!Eu ce mă
fac? Nu ești tu acum nevasta mea?-
rosti Briban, abia reușind să
articuleze cuvintele. ,,- Tu… vei
merge în noapea asta la casele tale.
Deocamdată fără noi…Eu trebuie să
văd ce e cu dânsul, trebuie să știu de
ce n-a dat nici un semn de viață,
trebuie să-l las să-și vadă fetele…
trebuie să știu ce vrea… A lipsit de
acasă 15 ani, nu pot…”   ,,- Dar eu, eu
Anastasia, ce voi face?! … Și-apoi, la
celelalte  două fete te-ai gândit? Că
ele dorm, habar nu au ce le
așteaptă…Lasă-le la mine!.. ” ,,Nu,
trebuie să mă vadă cu ele!  Asta mi-s,
și n-am eu vreo vină dacă ăștia l-au
declarat dispărut fără urmă.  Indife-
rent cum,  e musai să știu de ce n-a
scris, de ce ne-a lăsat să-l  credem
mort, de ce…? Și tocmai acum când
ne pregăteam de nunta Elizei…” Și
odată izbucni în plâns, într-un plâns
cu hohote, spasmodic, din tot corpul,
ca un urlet al adâncului ființei.
Degeaba încercă fata cea mare,
sprijinul ei dintotdeauna, s-o cal-
meze, era atât de mult timp tăinuită
greutatea aceea de pe inimă și
desferecată acum, încât nimic nu o
putea liniști. Într-o secundă, i se
perindă înaintea ochilor nunta lor, la
conacul boieroaicei Ghica – cea care-i
cununase și o îmbrăcase în mireasă
ca pe o domnișoară de pension, cu
rochie albă, coroniță de lămâiță și
voal fin, pantofi și cioapi de mătase
tot albi, de nu mai văzuse satul până
atunci așa ceva - fotografie pusă în
ramă de lemn sculptată și păstrată
într-un sipet  după dispariția lui.
Revăzu apoi prima duminică de
după nuntă, când, împreună cu
boieroaica, au mers la biserica de

lângă conac să ducă lumânările,
după obicei, că altfel se supăra
preotul Romanescu. ,,- Sunteți așa de
frumoși alături, cu ochii aceștia
albatri ca înaltul cerului - le-a spus
atunci boieroaica - că  bunul
Dumnezeu a știut ce face când v-a
unit”. Dar boieroaica, care o îndră-
gise foare mult, plecase după război
fără urmă și ea,  iar conacul devenise
pe zi ce trecea tot mai cenușiu și
străin, transformat peste noapte în
sediu al întovărășirilor. Și la aceste
amintiri, Anastasia  simți o sfâșiere
lăuntrică imposibil de controlat
tocmai de ea care nu lăsase, niciodată
după dispariția lui, să i se citească
sufletul. Când, în sfârșit, zbuciumul i
se mai  domoli,  camera era pustie.
Dispăruseră toți în afară de bărbatul
acesta de-al doilea al ei, care se
așezase tăcut, gânditor,  lângă dânsa.
,,- Bătrâna cu Eliza  au plecat la
dumnealui…- își câută el greu
cuvintele - Văd că nu l-ai putut
uita…Avem două fete împreună, am
trăit alături mai mulți ani decât ai
petrecut cu el, dar nu l-ai uitat. Te-
am curtat cinci ani și, când credeam
că nu există speranță pentru mine, a
venit vestea cu dispariția lui…, că
dacă aș fi știut că nu-I mort cum s-a
zis… , să mă ierte Dumnezeu, dar  n-
am râvnit niciodată la bunul altuia.
Acum cred că, dacă nu era bătrâna,
nu te măritai nici atunci cu mine…
Fie cum spui tu, de fapt întotdeauna
a fost cum ai vrut tu. Dacă mi-ai fi
dat voie să vorbesc eu cu dânsul, că
nimeni nu e vinovat de ce s-a
întâmplat..  Plec, dar tu știi că fără
tine și fără fete –toate, că toate-s ale
noastre, că eu le-am crescut - n-am
pentru ce mai trăi… Am să vin în
fiecare seară în fundul grădinii să-mi
spui ce ai hotărât și cum se poartă cu
voi și, dacă tu n-ai să poți să m-
aștepți acolo, trimite-o pe cea mare,
Ștefania, ca să aflu și eu ce-i cu tine.
Mă duc să pregătesc casele în
speranța că vei decide să rămâneți cu
mine, altfel, la ce bun să mai trăiesc”.
O sărută în creștetul capului cu
blândețe și, fără să mai spună un
cuvânt , se îndreptă cu pași greoi,
aplecat subit de spate, spre ușă. ,,-

T
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Sigur îl va alege pe el,  eu..eu  sunt cu
15 ani mai mare decât dânsa…Da, s-a
luat cu mine de nevoie, că n-avea cu
ce crește fetele, dar am crezut că
încet-încet…”- își spuse Briban în
gând, înainte de a dispărea în noapte.
De fapt, nu mai era noapte. Se
auzeau cântând cocoșii, mijea a
dimineață dar întunericul mai
persista. Ieri, pe vremea asta, se
sculase să dea mâncare la animale, să
–i arate îngrijitorului – un băiat din
vecini ai cărui părinți muriseră și pe
care l-au adus în camera de la capătul
grajdului, în schimbul căreia ajuta la
treburile din curte - ce are de făcut,
fără să știe ce ,, bucurie”i-a pregătit
soarta. ,,- .Ei, și acum încotro,
omule?”- își spuse sieși, reținându-și
cu greu geamătul. Trecu repede pe
lângă  cimitirul situat nu departe de
spatele casei din care tocmai plecase,
în care locuise pe muchie aproape 8
ani și  se trezi, nici nu știu cum,
tocmai la izlaz, la Gurguieta.  Depă-
șise de mult ulița pe care se aflau
casele sale, pustii, părăsite cu ani în
urmă, întrucât Anastasia nici nu a
vrut să audă să locuiască acolo, de
parcă astfel s-ar fi rupt definitiv de
bărbatul ei dispărut în Siberia, de
însăși speranța că într-o bună zi…. Se
uită pierdut la imensul de gheață
care acoperise iazul, la apa ademeni-
toare care se întrezărea în copcile
sale, dorind să se facă una cu el, să
dispară așa ca și cum n-ar fi existat
vreodată. Brusc, îl văzu inundat de
lumina răsăritului de soare, înfășurat
miraculos în flăcările roșiatice ale
acestuia ce-și găseau loc cu greu spre
a se oglindi, încât iazul părea
presărat cu ventuze de foc. Din
mijlocul lui  nu de mult, în vară,
ascultase săritura unui pește, a altuia
și a altuia. Luase atunci  barca și
mersese  într-acolo, să le vadă jocul
de aproape, căci de pescuit nici nu
putea fi vorba de când devenise
fermă piscicolă, nu era voie.  O dată
riscase și i-a mers, probabil că ațipise
paznicul; a prins atunci crapani de 5-
6 kilograme ducându-I la Anastasia
ca pe adevărate trofee. Se așeză pe
mal, pe zăpada întărită de ger,
privind mai sus spre dealul pleșuv,

enigmatic, cu vârful în cer acoperit
de nea, ce te ducea cu gândul  la
vulcani stinși. Poate că și fusese un
vulcan în vremurile de demult, că
doar aceste locuri formaseră  înainte
fundul unei mări, știa asta de pe când
era primar și au venit echipe după
echipe de arheologi ca să cerceteze.
De câte ori nu îl urcase cu Anastasia,
mergând spre pământurile sale de la
câmp?  Acum, un spațiu  alb, pustiu,
ce  se unea cu cerul, cu infinitul,
părăsit de lebede, de pescăruși, de
gâște sălbatice, un loc de pe o altă
planetă…. Părea că soarele se ascun-
sese după acest vârf golaş  greu de
mistere adânc  tăinuite - Dealul lui
Vodă - și acum ieșise tiptil-tiptil să-i
dea binețe… Și-o aminti pe Anastasia
cum o văzuse prima dată în curtea
primăriei, venită, printre alte multe
neveste de soldați neîntorși de la
război, după ajutoare. Înaltă, subțire
cu fața ovală, fină, de ziceai că cine
știe ce domniță este, cu fruntea lată
punctată în mijloc de o aluniță,  ochi
albaștri și părul negru împletit în cozi
grele, ascuns bine sub casânca
galbenă cu franjuri mari legată la
spate, cu fusta neagră plisată și o
cațaveică neagră-verzuie tivită cu
blană de vulpe. Era gata s-o întrebe
ce căuta acolo, când îi zări picioarele,
înfășurate în șiac și băgate în opinci
cu nojițe, total nepotrivite cu restul
ținutei.  Stătea dreaptă între femeile
îmbrăcate în port național care
vociferau, așteptând liniștită la rând.
Tocmai se separase de nevastă, sătul
până peste cap de urlete și reproșuri,
de slăbiciunea pentru alcool, iar
vederea acestei femei l-a tulburat
profund. S-a îndrăgostit pe loc de ea
și abia aștepta să afle cine este. A
făcut atunci tot posibilul să-i ducă el
acasă acele ajutoare și, cu toate că nu
l-a gratulat nici cu o privire, el a
continuat să spere. Soacra sa a înțeles
mai repede decât dânsa unde bat
gândurile lui și, dacă la început s-a
arătat și ea potrivnică, după primirea
veștii dispariției fiului, l-a susținut.
Secărică îi plăcea pe atunci bătrânei și
el căuta secărică peste tot pentru a o
câștiga ca aliat. Zeci de kilograme de
bomboane i-a lăsat spre a i le da

nurorii, dar numai după ce s-au
căsătorit aceasta a aflat de la cine
erau dulciurile pe care soacră-sa le
împărțea cu atâta generozitate fete-
lor. ,,Anastasia… important pentru
dânsul era să-i fie bine ei, să fie
fericită…El?! Ce importanță are, dacă
ea e fericită?! El… trebuie, probabil,
să plătească pentru că-și părăsise
fetele și cei doi băieți din prima
căsătorie… Deși i-a ajutat mereu, nu
l-au iertat niciodată…, nici pe
Anastasia - de parcă ar fi avut vreo
vină, că doar era demult separat de
nevastă când s-au cunoscut - și au
împroșcat-o cu noroi peste tot. Da,
fiecare lucru se plătește…Și-apoi
acest om, îndurase atâtea acolo, nu
era drept nici pentru dânsul…Dac-ar
fi știut că trăiește nici n-ar fi
îndrăznit, că nu era singurul care o
curtase la vestea dispariției lui, dar
pe toți i-a respins, mândră, Anastasia.

Cezar Sterpu

Când, după mult timp, el a fost cel
acceptat, toți ceilalți s-au mirat cum
de-l alesese tocmai pe cel mai în
vârstă dintre dânșii. Probabil – își
spuse el acum - căutase în mine pe
tatăl care i-a lipsit încă din copilărie
și  de al cărui sprijin simțea că are
nevoie, nu pe bărbatul îndrăgostit.
Dar el a fost atunci atât de fericit că
mergea ca beat pe șosea. Ce joc al
sorții! Se întreba ce planuri a avut
Dumnezeu, de a lăsat să se întâmple
una ca asta? Ce rost a avut intrarea
lui în viața Anastasiei, dacă tot
trebuia să se întoarcă acest prim soț
al ei? Poate ca să le susțină până la
întoarcerea acestuia, sau, pur și
simplu, pentru a apărea cele două
fete… Și acum, ce-o să se facă ea,
Anastasia, că era și nevasta lui, doar
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merseseră la preot și se cununaseră?!
Da, cu destinul nu te poți pune, iese
întotdeauna deasupra.”  Se gândi și
la acest om cât de îndurerat trebuie
să fi fost la vestea dată cu grijă de
cumătrul Acojocăriței…; a făcut atâta
drum, când i-ar fi fost mult mai ușor
să se stabilească definitiv acolo,
numai pentru soția și fetele sale…;
avea dreptate Anastasia să rămână,
oricât de mult l-a durut hotărârea ei.
Nu încăpea nicio îndoială că va opta
pentru  dânsul…,  de câte ori n-o
surprinse dosind acatiste în care, mai
mult ca sigur, se ruga pentru
întoarcerea lui?!… Nu l-a uitat defel,
cum sperase el …și așa trebuia să se
întâmple, probabil... Apoi…, chiar
dacă trăise doar câțiva ani cu ea, îi
mulțumi celui de sus că îi oferise
aceasă nesperată șansă la o vârstă nu
tocmai tânără. Se ridică într-un
sfârșit, târându-și pașii spre casele
reci, îmbătrânite ca și el într-o
singură noapte…

NESOMNUL

șteptă să plece cumătrul
său. Știa unde se
strecurase tiptil…știa și de

ce…Avuseseră grijă cei de la miliție
să-i spună, să-i dea vestea grea de
care se temuse și pe care o alungase
cu gândul mereu, acolo, în Siberia,
pentru că altfel n-ar mai fi rezistat, ar
fi căzut secerat ca miile de sloiuri
umane din taiga. De asta întârzia
atâta  cumătrul său…Deci era
adevărat ce i se spusese sec la Iași,
unde fusese oprit mai întâi și
avertizat să fie cât mai reținut la
povești, că altfel… Abia acum vestea
îl lovi în plin, însă…Câteva minute
nici nu-și dădu seama unde se află,
că încă trăiește.. Nu urlă, nu
gesticulă, nu scoase nici un cuvânt, ci
simți o lovitură năprasnică în piept,
mai năprasnică decât sutele de
lovituri primite în ,,temnița” ruseas-
că. Se îndoi de șale și vreme de
clipeîn șir stătu așa, cu privirea
pierdută... Văzu oameni în uniformă
agitându-se și  îmbiindu-l cu apă,

lovindu-l cu palmele sau vorbindu-i
un șir de cuvinte al căror sens nu-l
putea desluși. Îi venea să strige
,,harașo, harașo!” cum fusese obișnuit
atâția ani, dar vocea nu-l asculta… ,,-
Hai, bădie Ioane, ce Dumnezeu, eu
sunt vecinul matale și-oleacă de
neam pe departe. De-al lui Lișneanu.
Nu mă știi, că abia mă născusem
când ai plecat, dar eu te cunosc din
poveștile satului. Oi fi eu polițist dar
am inimă și –apoi nu poți da vina pe
nimeni, că toți te-or crezut mort. Nici
pe-aici n-a fost ușor, nu ca-n pușcă-
rie, dar tot greu am dus-o…Apoi, ce-
avea să facă nevasta matale, că tot te-
a așteptat vreo 8 ani… “- desluși, într-
un sfârșit o voce într-o limbă de care
aproape uitase. ,,Să știi - continuă
acesta – că  mereu te-or pomenit,
numai că n-or mai crezut că trăiești…
Ai niște fete așa de frumoase, Ilene
Cosânzene nu alta… Mor flăcăii
după ele, dar se țin demne.”Revăzu
ca prin vis chipul ei, cum de mii de
ori și-l închipuise cât fusese în
Siberia, așa ca atunci când o cunos-
cuse, la horă - hora satului, cu
scrânciobe, circari, ca în fiecare an de
Paște. O păstrase așa în toți lungii
ani, în cămașa de borangic și fusta
vierzuie din material de mătase țesut
în casă. Stătea dreaptă și mândră
între celelalte fete care pocneau de
neastâmpăr. Când și-a făcut loc până
la ea, toți s-au oprit din joc curioși
întrebându-se asupra cui se îndreap-
tă atenția feciorului celui dintâi
gospodar al satului, Renea pietrarul,
meșterul neîntrecut de fântâni.
Observă atunci albastrul intens al
ochilor, fața albă și părul ca mura.
Părea Albă ca Zăpada rătăcită în
lumea reală. O luă de mână și nu-i
mai dădu drumul toată după-
amiaza, dans după dans.,,- Da, tu a
cui ești ?- o întrebă - că nu te-am mai
văzut până acum.” Însă prea multe
nu putu să scoată din gura ei, și, la
apusul soarelui, odată cu aprinderea
felinarelor, dispăru, cum, de fapt se
retrăgeau aproape mai toate fetele,
conform obiceiului. Povestea i-au
spus-o, însă, a doua, și a treia, și a
patra zi flăcăii din jurul lui:  ,,că era
fată din flori, că tatăl ei n-a

recunoscut-o, că mama sa era foarte
săracă, că muncea la conac de mică și
c-o iubea mult boieroaica și de aceea
nimeni nu s-a putut apropia de ea, că
se deosebea de fetele din sat, purta
pantofi, botine și cațaveici cu blănuri
și că n-o lăsau la petrecerile satului
decât f. rar și aproape întotdeauna
însoțind familia pe care o slujea…”
Își aminti atunci gaura din gard prin
care dispăruse și își dădu seama că
într-adevăr ea ducea spre conac. În
zilele următoare, a făcut ce a făcut și
a pândit-o când îi insoțea pe copiii
boieroaicei la plimbare prin lungile
alei străjuite de stejari seculari ai
parcului de la conac, alei care mer-
geau prin spatele grădinii vecinului
lui de peste drum, unde se ascunsese
el spre a o vedea, până aproape de
hotarul orașului. Ieșeau zilnic, la
aceeași oră.  A căutat cu disperare un
moment în care să-i poată vorbi, dar
nu putea fi nici văzut, nici auzit de
pe alee… încercase să sară gardul,
însă era atât de înalt și numai sârmă,
încât a trebuit să se dea bătut. Apoi ,
într-o zi, s-a întâlnit cu ea față în față
pe străduța ce venea dinspre cimitir
chiar pe lângă casa lui.Ținea o femeie
de braț și o auzi spunând ,,Lasă,
mamă….” Se apropie și le salută
respectuos, iar ochii lor se întâlniră
instantaneu tresărind. Brusc, fără să
mai stea să se gândească,  se adresă
mamei, că mama ei părea să fie,
cerându-i permisiunea să-i vorbească
câteva cuvinte fiicei sale. Îi dădu
întâlnire a doua zi și la aceasă primă
întâlnire a lor, o și ceru de nevastă,
de frică să n-o piardă din nou, să n-o
ia conița cu dânsa prin străinătățuri,
cum se zvonise. Când îi văzu acel
roșu iscat brusc în obrazi și auzi un
,,da” timid, i se păru că tot pământul
este al lui. Mai rămânea să discute cu
boieroaica, ceea ce nu era deloc ușor,
având în vedere viitorul pe care i-l
gândise aceasta, s-o pripășească cu
vreun arendaș înstărit. Stăpâna cona-
cului - o doamnă blondă de-o frumu-
sețe răpitoare, pe care n-o zărise până
atunci decât la biserică sau în
caleașcă, pe când își plimba copii, cu
pălăria cu panglici fluturând  în vânt,
căci, în general, mergea cu mașina al
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cărei claxon îl impresionase nu o
dată.  După ce află ce îl adusese la
dânsa, îl cântări îndelung, punându-i
fel de fel de întrebări, după care îi
ceru un timp spre a vorbi și cu
Anastasia. În duminica următoare,
pe când ieșeau de la biserică , s-a
oprit în fața lui și l-a invitat la conac.
Acolo află marea veste, nu numai că
era de accord, dar îi și va cununa, cu
unica  condiție să nu o facă niciodată
de rușine. Stabiliră data nunții în
funcție de timpul soțului ei, boierul,
care lucra la Guvern și venea acasă
când și când. De altfel, chiar
boieroaica nu rămânea la conac decât
vara, pentru copii și pentru că îi
plăcea acest loc, i se lipise de suflet,
iubea oamenii din sat pentru care ai
ei făcuseră, și biserica, și școala,
pietruiseră și șoseaua principală.
Rareori, veneau aici și de Revelion.
Atunci se anima întreg satul, calești
după calești și mașini , multe mașini.
Se auzea în acest răstimp dinspre
conac muzică străină, valsuri și
tangouri, râsete și voci peste voci,
focuri de artificii de lăsau
înmărmuriți de uimire sătenii
adunați să le vadă din curtea
bisericii. Între orele 16-20, primea
urătorii, grupuri de urători conduse
de învățătorii de la școala  din sat,
apoi urmau cei mari cu caprele și
toate celelalte obiceiuri, selectați de
primar. Toți erau invitați la o masă
mare,  pentru a servi din bunătăți.
Revelionul și vara - când în fiecare
duminică după-amiaza,  veneau la
conac copii din sat și ea le dădea la
toți dulciuri, iar preparatorul fiicelor
ei le depăna povești - erau momen-
tele cele mai animate ale satului..El
nu se numărase printre aceștia, că era
fecior de gospodar înstărit, dar se
uita cu jind înspre conac pe care l-a
putut vizita doar cu școala în zilele în
care era permis acest lucru. Părea să
ascundă o lume de poveste, era de-a
dreptul miraculos. Își aminti mobila
și covorul acela de vis pe care li-l
făcuseră cadou la nuntă și pe care, el
și Anastasia, le așezaseră cu multă
grijă în camera cea mare în care nu
intra oricine. Îl revăzu pe boier, înalt
și spătos, mare în guvern, cum se

oprise,  fără mofturi, în dreptul
fiecărui nuntaș ciocnind și vorbind
pe limba lor, deși știa  a conversa în
cel puțin patru. Participaseră mulți
din sat, în frunte cu preotul
Romanescu, fiica sa și învățătorul
Nichita, logodnicul acesteia, prima-
rul, când au auzit că nunta va fi la
castel. Totul a fost pregătit de ei, de
nașii lor, care țineau la Anastasia ca
la o rudă. Nu mai văzuseră sătenii
așa ceva până atunci și nici el. Până și
părinții lui amuțiseră, de unde se
opuseră căsătoriei  unicului lor fecior
cu o sărăntoacă, pe deasupra și din
flori, cedând când n-au mai avut
încotro în fața încăpățânării lui.
Petrecerea s-a început cu Trăiască
Regele!, imn pe care l-au intonat toți
nuntașii și cu un mic discurs ținut de
naș care-a fost aplaudat, familia
Ghica fiind, într-adevăr îndrăgită în
sat. S-a scris și la ziar despre
eveniment, în prim plan fiind dată
fotografia cu nașii, că uite d-l
ministru Ghica este apropiat de
săteni …. Habar nu avea ce s-a
întâmplat cu stăpânii de la castel.
Plecase cu ei proprietari acolo și
revenise, după 15 ani, când lucrurile
erau schimbate, ca și în Rusia.

Aflase în Siberia că peste tot unde
cuceriseră, rușii au instaurat regimul
lor, regim pe care el l-a cunoscut prea
bine în lagăr.  ,, Cine știe unde-or fi
azi – gândi –, că bine nu cred să le fi
fost. Câți boieri ruși n-a întâlnit el în
lagăr?!” Își aminti un alt moment, cel
al ultimei lor întâlniri, când
Anastasia, cu cele două fete, îl
conduseseră, îngrămădite toate în
șareta dată tot de nașii lor, trasă de
Bălănior, calul lui îndrăgit, până la
gară. A rămas nedezlipită de peron

până nu a mai zărit-o, ca și cum avea
presentimentul că e ultima dată când
îl mai vede. Da, Anastasia… se pare
că-l uitase, dăduse la spate acele
timpuri care i-au unit, pentru vecie,
credeau amândoi pe atunci.  Dacă n-
ar fi obosit să blesteme în gând
războiul care i-a despărțit, pe cei care
i-au  împins, pe dânsul și pe miile de
soldați români,  în măcelul de pe
Don, pe cei care l-au luat prizonier –
deși, îi înțelegea în parte, că ce căutau
ei acolo pe pământ străin - , ar fi
făcut-o din nou acum. Dar nu putea
urî,  nu mai putea în general, ceva în
el murise, nu mai avea forța de
odinioară. Se simțea ciuntit
sufletește…, doar gândul  la Ștefania
și la copii mai rămăsese viu. Aștepta
acum sosirea lor și a
mămucăi…Nicio clipă nu s-a gândit,
acolo în Siberia, că nu va putea
poposi direct la casa lor să le vadă, să
le îmbrățișeze și că va fi nevoit să
adaste în casă străină…Da, uitase că
el era închis iar ea în libertate, fără
vreun sprijin… Ar fi putut să-și
imagineze că nu se va putea descurca
singură cu fetele, dar atunci n-ar mai
fi dorit să se întoarcă și poate și de
aceea a respins acest gând care l-ar fi
ucis. Cât se gudurase pe lângă
dânsul, după ce i-au mutat din Urali,
una Marusia, femeie de treabă, de
altfel…Se strecura uneori printre
deținuți, atunci când îi scotea afară la
diverse munci, și-i aducea de ale
gurii, ciorapi groși și mănuși de lână
împletite de ea, izmene țesute în casă
– ce putea , că era săracă, ca mai toți
de pe acolo, care n-aveau pământu-
rile mănoase ca în România. Cât mai
plânsese Marușca când i-a spus că se
întoarce acasă, ea care spera ca
dânsul să rămână acolo definitiv. Nu
regreta că n-o făcuse, întrucât nimic
nu-I mai de preț ca țara ta - cine
putea să știe mai bine decât el care
tânjise după ea atâția ani? -, dar și aici
se simțea străin, nu se regăsea, mai
întâi, cu cei de la miliție, apoi cu
vestea asta despre Anastasia, care-l
năucise… Nu așa își închipuise el că
va fi întâmpinat…Dar, răbdare! nu se
putea  îneca tocmai acum la malul
apei… și ce apă, ocean nu alta… Va
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trebui s-o asculte mai întâi, să-i audă
versiunea, dacă nu-l trădase în suflet,
poate mai era vreo speranță… și mai
avea și doi copii cu altul… Cu ce
greșise, oare, în fața lui Dumnezeu
pentru a îndura atâtea? Nu, nu se
putea plânge, dacă nu l-ar fi susținut
el, cel din ceruri, demult ar fi fost
oale și ulcele… E planul lui și când e
planul lui, n-ai ce face….Pe la orele 7,
auzi pași pe prispa casei și se prefăcu
că doarme,  deși nu credea să fie și
Anastasia. Spre surprinderea sa, cel
care intră primul în casă era chiar
preotul Romanescu, împovărat de
ani, care, luându-l cu mare grijă și
exprimându-și bucuria că s-a întors,
binecuvântându-l, începu a-i povesti,
pe îndelete, ceea ce se petrecuse în
lipsa lui, accentuând că nu era
nimeni vinovat de cele întâmplate, că
așa a fost vrerea Domnului, insistând
să meargă la casa lui cu pace, înso-
țindu-și mama și fetele, care așteptau
afară să intre... Apoi, i-a lăsat pe toți
spunând că se grăbește spre biserică.
Într-adevăr, preotul - pe care-l
cunoștea de mic copil, casa lui cu
cerdac fiind locul de întâlnire , în
fiecare duminică după- amiază, cu
serii de copii din sat pe care-i învăța
rugăciuni, poezii și cântece religi-
oase, între care s-a aflat mereu și el,
mulți venind mai ales pentru prăjitu-
rile pe care le servea fiica acestuia,
duduca Tincuța – reușise să-I alunge
din supărarea adâncă pe care o
simțea. Se uită, cu inima bătând de
ziceai că e gata să-I iasă din piept, la
cele intrate în cameră imediat după
preot, timide, neîndrăznind să se
apropie, până când cea mai mare,
Eliza, singura dintre fete pe care o
recunoștea, se năpusti asupra lui,
îmbrățișându-l și plângând în hohote,
ceea ce făcură imediat cu toatele,
chiar dacă, următoarele două,
Romana și Ortansa, nici nu-l țineau
minte, ultima neavând nici cum, că
încă nu se născuse la plecarea lui. Ce
mari și ce frumoase se făcuseră!
Prima născută semăna perfect cu el, a
doua  cu mămuca,  iar a treia leit
Anastasia. Apoi, mămuca, cu ochii
plini de lacrimi, le făcu semn să îi
lase singuri și îi confirmă cele spuse

de preot, susținând că ea e principala
vinovată- dacă exista un vinovat -
pentru tot și  numai pentru că l-a
crezut mort a convins-o pe Anastasia
să se ia cu bărbatul ăsta, ca să salveze
felele care altfel ar fi murit de foame.
Îi povesti apoi, cum Anastasia, chiar
nefiind învățată cu munca câmpului -
deoarece fusese crescută de boieroai-
că -, așa fragilă cum era, făcuse de
toate fără a le dovedi, însă; cum
trecuseră prin momentele tare grele
când s-a rupt frontul și-au năvălit
peste ele rușii care erau gata-gata s-o
împuște fiindcă o ascunsese pe
Anastasia, pe care puseseră ochii de
cum intrară în curte, în singurul loc
unde nu-și puteau închipui să fie, în
cuptorul de pâine,  cuvintele acelea
amenințătoare - ,,Stirleai babușka!”-
dându-i și acum fiori pe șira spinării;
cum au plecat în pribegie neputând
lua nimic cu ele, întrucât chiar prin
spatele casei lor trecea frontul, încât
și acum se găsesc acolo obuze peste
obuze și trupuri de morți…, drept
care, la întorcere,  tot ce avuseră se
risipise. Îi înșiră multe alte lucruri,
insistând să vină acasă cu ele.   ,,- Va
merge - își spuse, după ce ascultă
cele spuse de mămuca -, nici n-avea
altă soluție, doar aceea era casa lui, și,
la fața locului, va decide ce-i de făcut.
Totul depinde de Anastasia.”

SATUL

hiar de a doua zi știrea se
răspândi în sat ca fulgerul
,,- Cum, s-a întors mortul?

Nu se poate, astea-s povești, cineva
își bate joc de noi! Cum să se întoarcă
după atâția ani când ni s-a spus că a
murit sfâșiat de lupi în taiga?”  ,,- Nu
despre el era vorba, bre femeie, că tu
le încurci,  de dânsul nu s-a știut
nimic niciodată. Iac-așa îți spun eu,
că m-am văzut, dis-de-dimineață, cu
Profira, nepoata de la soru-sa, și de la
ea știu. Se grăbea într-acolo și m-a
rugat s-o duc o bucată de drum cu
căruța, că tare grea mai era damigea-
na ce o pregătise pentru întâmpina-
rea lui.” ,,- Măi omule, tu auzi ce aud
eu? Cum n-auzi clopotele de la

biserică cum trag?”,,- Poate-a murit
vreunul, ce-i așa de speriat” ,,- Nu
pentru mort trag, bre, că uită-te la
ceas, nu-i încă 12, pentru el, pentru
cel ce spui că s-a întors trag. Bre, să
știi că-i adevărat, iaca ne cheamă
popa la biserică! Hai, nu mai sta ca
trăsnit, pregătește și tu ceva țuică, eu
anunț prin vecini și să ne pornim
într-acolo! Să vedem ce ne spune. Da
bine că s-a mai înmuiat gerul, că ast
noapte credeam c-o să crape soba de
câte lemne am împins în ea.“ Dar n-
avu vreme să meargă mai departe, că
auzi strigăte la poartă, iar când se
îndreptă înspre acolo, văzu că strada
ce lega biserica de primărie și mergea
hăt până la Poiana, era plină de lume
care gonea spre biserică. ,,- Hadeți cu
noi – îi strigară din mers  vecinii de
lângă gard - , că  se vorbește cum că
s-ar fi întors bădia Ion a lui Renea din
prizonierat…Cine-ar fi crezut? Să
spui că asta nu-i minune dumne-
zeiască!” Nici nu dură o oră și se
adunaseră vreo sută de oameni în
biserică, stand înghesuiți unii în alții,
abia răsuflând. Nu mai țineau cont
unde se află, toți vociferau, mai tare,
mai pe șoptite, în așteptarea popii
care nu sosise încă. Îmbătrânise
preotul lor după ce venise de la
închisoare, de la Jilava, că l-au luat
numai pentru că se rugase o dată în
biserică pentru frații din Basarabia,
între care avea și un prieten, preot și
el, deportat. Tot cineva din sat l-a
turnat. Îl și știau oamenii cine este, și-
și primise pedeapsa meritată de la
niște flăcăi  care l-au bătut până l-au
lăsat olog. Au tot cercetat cei de la
poliție cine să fi fost făptașii, dar au
lăsat-o mai moale, că, săteni fiind,
știau că preotul Romanescu nu făcuse
niciun rău și numai din cauza
turnătoriei fusese închis. Apoi , mai
aflaseră că tot din acest motiv fiica
lui, duduca Tincuţa, pe care toţi
copiii o iubeau, fusese dată afară din
învățământ și părăsită și de logodnic,
care se însură repede cu fata noului
primar din sat...Acum nu mai slujea
el primul,  că încă nu fusese iertat în
întregime, ci unul mai tânăr, trimis în
locul lui, dar de care sătenii nu se
putuseră apropia ca de preotul lor, ce

C
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era perceput, practic, ca făcând parte
din familie, atât de bun se arătase cu
fiecare. Numai că, știind aceasta,
noul preot îl lăsa să slujească în
biserică pe cel care i se dedicase ei
aproape 40 de ani. Și fiica lui se
reîncadrase, ca laborantă, însă. După
atâția ani de predat  franceza…
Înfiase un băiat și-l creștea, nevrând
să mai audă de bărbați. O găseai
deseori pe acasă pe la câteva familii
amărâte, învățându-le cum să câștige
niște bănuți: împletind sau țesând,
făcând mărțișoare și fel de fel de
ulceluțe și măști din ceramică. Nu
știuse nici ea acest meșteșug până să-l
întâlnească pe bădia Nica de la
Poiana. I se dusese vestea acestuia cu
ceramica lui neagră, dacică, cum zice
el și cum afirmă și specialiștii,
invitându-l la multe târguri și
premiindu-l, că erau plini pereții
casei lui de atâtea diplome… Era în
perioada când duduca Tincuța fusese
dată afară și-n care nici nu avea alta
de făcut. A rămas la el o vreme,
găzduită într-o cămăruță de lângă
cuptor și, încet-încet, a prins secretul
meșteșugului. Dar nu căpătase și
harul lui, acela îl ai de la Dumnezeu
și nu altfel. Nici măcar fecioru-său nu
reușise să-l egaleze. Acum, chema și
el copii din sat ca să le predea ștafeta,
dar tot fără mare succes. ,,- Am să mă
prăpădesc duducuță, am să mă
prăpădesc- îi spunea, ori de câte ori
se vedeau - și tare mi-e teamă că o să
moară și obiceiul ăsta cu mine.” ,,-
Păi, bădie Nica, ești încă tânăr, mata
mai apuci vreo 40 de ani, cel puțin
până la 90, că oalele astea nu te lasă
să pleci devreme.”- răspundea ea. Și
ce sarmale ieșeau din oalele alea, ce
gustoase măncăruri fierte în ulceluțe
la cuptor!! Îi plăcea meșterului
rachiul, un produs făcut în zonă
după o știință păstrată din moși
strămoși, că veneau din toate părțile
să-l cumpere. Dar cu măsură, câte o
mărgică,spunea, nu mai mult. ,, - Ce
visiki? - adică wisky, că auzise și el,
umblat fiind, de această băutură -, să
vină dumnealor să guste din țuica
noastră și apoi să ne spună care-i mai
bună! Dac-or mai putea, că, dacă nu
ești atent, te trântește de nu te vezi!”-

mai adăugă el. Nu numai la acestea
se pricepeau, însă,  cei din Poiana de
le mersese numele în toată țara, ci și
la cojoace…, făceau niște modele atât
de frumoase, încât până și cei de la
oraș se îngrămădeau să le cumpere.

Și căciuli, pentru bărbați dar și
pentru femei, care, rușinându-se la
început să-și lase broboada groasă, le
acceptaseră, în special pentru căldura
lor. Mai ales pocăiții, că era plin satul
de ei, se ocupau cu asta. Trecuse de
mult moda cațaveicilor, deși mai erau
destule femei, dintre cele bătrâne,
care le purtau, acum blănurile erau
căutate și aveau și de unde să le ia,
întrucât mai rămăseseră mulți dintre
cei care se ocupau cu oieritul, și aici,
și la Deleni, satul – centru de comu-
nă. Da, erau mai  buni meșteri decât
cei din vale, de mai aproape de oraș,
care cultivau hectare întregi de viță
de vie și pomi fructiferi. Nu uitau
cum i-a scos învățătorul din sat să
planteze dealul dinspre schitul
Lacuri și, ceva mai departe, schitul
Balș, ambele tăinuite în pădurile ce se
întindeau până hăt departe, părăsite
de cum venise noua stăpânire. De pe
cornișa acestuia, privind hăt departe
în vale, se zărea Frumușica, un târg
plin de evrei, ca și Hîrlăul, de altfel,
iar, la dreapta, iazurile Gurgueta și
Strâmbul. Uneori, dacă priveai în
partea opusă, înspre Pârcovaci, un
sat populat cu țărani veniţi, prin
păduri, de prin părțile Dolhascăi al
căror port diferea total de cel al
localnicilor, se vedea chiar Ceahlăul.
Aveai impresia că te afli la munte.
Acum, copacii sădiți de dânșii se
înâlțaseră binișor și formau și ei o
pădure, mai tânără… La schit, acolo,
se ascunsese mai întâi, până să-l
prindă, nepotul de la sora Anastasiei,

Costache, pe care, la fel, îl turnase
cineva din sat că participase la o
întâlnire de-a legionarilor și dus era
și-n ziua de azi. Cu câinii îl găsiră și
degeaba a repetat el că n-avusese
nicio legătură cu aceștia, că doar se
dusese ca un gură cască să vadă
despre ce era vorba, n-a fost crezut.
La Ajud l-au dus și nimeni nu mai
știa nimic de el. Tăinuia multe satul
ăsta, pe-aici, se spunea, că se
ascunsese uneori și banda lui Coroi,
care rămase în urăturile copiilor de
Anul Nou. 15 kilometri îl despărțeau
de capătul dinspre oraș al satului
Maxut, în biseria căruia slujea
preotul Romanescu. Aici, lumea încă
aștepta, curioasă,  sosirea lui. Îl
simțiră cum intră în sfântul altar și,
imediat, glasul său se înălță în
biserică. Le ținu o slujbă scurtă, apoi
le dădu vestea cea mare, confirmând
zvonurile pe care le auziseră déjà,
spunându-le că tocmai vine de la
acesta și că s-ar cuveni să-l întâmpine
cu toții, creștinește, în fața casei lui,
binecuvântându-I și miruindu-I ca de
fiecare dată. Ieșiră grupuri-grupuri
din biserică, șușotind, pentru a se
îndrepta spre casa noului venit, așa
cum îi sfătuise preotul. Dar, chiar
dacă nu le-ar fi spus el asta, tot s-ar fi
dus acolo, că îi măcina nerăbdarea de
a-l vedea în carne și oase. Pe drum, se
întâlniră cu sora acestuia, Marița, cu
cel de-al treilea bărbat al ei, unul
Pichiu, care coborau grăbiți spre casa
fratelui întors din Siberia, a patra
dinspre oraș. ,,- Hei, Mariță, nu fugiți
așa că mergem și noi, toți ăștia care
ne vezi, într-acolo!- i se adresă una
dintre femei. ,,- Apoi, taci muiere!- o
stropși bărbată-său - că nu vezi, cu
tot ghicitul ei în cărți, de vin la dânsa
în șir în șir cucoanele, n-a reușit să-i
spună cumnate-sii ce va urma, că
frate-său adicălea nu-i mort cum s-a
tot spus?” Ajunseră în dreptul casei
exact în momentul în care bădia Ion,
cum îi ziceau, însoțit de fete și de
mămuca, se aflau în fața porții. Îl
priviră lung, cercetându-l neîncreză-
tori, neîndrăznind încă să se apropie.
,,- Doamne, bădie Ioane, parcă ești și
mai frumos decât când ai plecat,
semeni a domn de la oraș!” - se
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minună unul, alungând indecizia și
grăbindu-se să-l îmbrățișeze. ,, - Bine-
ai venit sănătos, bre omule și să ne
trăiești mulți ani înainte!”- adăugară
care mai de care, înconjurându-l și
exprimându-și zgomotos bucuria de
a-l vedea viu și nevătămat acasă
după atâția ani. Și ceea ce nu
reușiseră nici maică-sa, nici fetele,
iată că se întâmpla acum, în fața unei
asemenea mari dovezi de afecțiune.
Se emoționă atât de puternic, încât cu
greu își reținu lacrimile, ținute în frâu
în toți acei ani petrecuți departe de ai
săi. ,,- Să trăiți, oameni buni!Și
mulțam frumos pentru asemenea
primire!”- reuși să li se adreseze,
după ce îmbrățișase pe fiecare în
parte – Dumnezeu să vă răsplătească
gestul!” Îi lăsară în fața porții fel de
fel de sticle  cu vin, cu rachiu, traiste
cu mere, prune uscate și nuci ș.a.. ,,-
Apoi, haideți, bre!- se rățoi la ei o
femeie iute la vorbă –Să-l lăsăm pe
om să-și vadă nevasta! Fiecare pe la
casele lui, că ne-om întâlni duminică
la biserică cu toții, cum ne-a spus
popa!” Dădu să intre în curte, dar
acolo era plin de rubedenii, care mai
de care cu damigene, cu bucate
împachetate, răpezându-se la el,
sărutându-l zgomotos, vorbind unul
peste celălalt, de nu se mai înțelegea
nimic. Îi îmbrățișă pe fiecare  cu
bucurie în suflet, căutând-o din
priviri pe Anastasia, dar ea, nu era
nicăieri. ,,- Doar nu plecase cu
bărbatul acela?!”- îl fulgeră un gând
rece ca de gheață. Imediat ce se
întoarse, însă, o zări în ușa casei larg
deschisă, privind intens înspre dân-
sul, stăpânindu-și cu greu impulsul
de a se apropia de el.  ,,- Doamne, ce
frumoasă se făcuse încă!”- își spuse
și, fără să mai gândească, se îndreptă
spre ea, cuprinzând-o cu brațele. Preț
de câteva minute, acolo în pragul
casei lor, în văzul tuturor dar uitând
de toți cei de acolo, plânseră, cu nasul
înfundat unul în părul celuilalt.
Uitase de tot ceea ce auzise de când
venise, se afla în sfârșit alături de
femeia pentru care înfruntase gerul,
foametea, loviturile, femeia care-l
ținuse în viață fără să o știe și pentru
care se întorsese. Mâine? Cine știe ce

va fi mâine? Acum își lăsa liber tot
dorul adunat vreme și vreme…
Desprinzându-se încet de ea și de
cele trei fete care li se alăturară
îmbrățișându-i, invită apoi neamurile
în casă, încă emoționat, ca să
cinstească un pahar în cinstea
întoarcerii lui.,,- Doamne – şopti
bătrâna, făcându-şi cruce -, abia
acum înţeleg parabola biblică cu fiul
risipitor!’’

PRIN GAURA PĂTURII

tăteau îmbrățișate sub
pătura trasă peste ele de
mama lor. Erau

impresionate de lumea care se
adunase în ogradă, de întreg acel du-
te vino din casă, de vocile, uneori
șoptite pentru a nu fi auzite de ele,
alteori necontrolate. Toți priveau
înspre locul unde se aflau vociferând,
dând din cap, căinându-se, încât
Ștefania, cea mai mare dintre cele
două, nu înțelegea de ce ajunseseră
ele în centrul atenției. ,, - Ce-o să fie
acum cu astea, ale lui Briban?“, ,,- Le
va alunga pe toate!”,   ,,- Să vezi ce-o
păți Anastasia! “, ,,- Ce-o să le facă fa,
că cine s-a așteptat la asta? Ce, dacă
mureu cu toatele era mai bine?!  Că
știți în ce situație era, că le-au luat
rușii tot, nimic nu le-a lăsat, nici
acoperișul de pe casă. Nu tu mobilă,
nu tu animale, nu tu grâu,nu tu
lemne, ați uitat că iarna umbla
aproape desculță?! Până când s-au
mai încropit puțin și ele. Au tors
aproape toată lâna din sat pentru
făină și lemne... Au țesut - că și eu
am de la ele un covor făcut pe atunci
- pe mâncare, lapte, ouă și catofi,
fasole, ca să aibă ce pune în pământ
pentru anul celălalt. Dar ce n-au
făcut pentru a-și reveni?!”,, - Da, dar
pe cele două, cum crezi că le-o înghiți
bădia?” ,,Se refereau la ele - își spuse
Fira în gând - , dar ce rău făcuseră și
cine era cel care le va alunga din
casă? Dac-o fi vreun măndrăuc și le-o
înghiți, că le-a povestit bătrâna ce
fioros e ăsta?” La un moment dat
auzi rumoare în curte și vocile din
cameră parcă dispăruseră subit.,, -

Bădie Ioane ! Bădie Ioane’’- se auzea
din curte. ,,- Cine să fie bădia Ion
ăsta, de-l  pomenea care mai de
care?”Ar fi vrut să iasă de sub pătură
și să se uite, dar maică-sa le interzise
acest lucru și nu îndrăznea. Dădu
totuși ușor vârful păturii la o parte și
văzu că numai era nimeni în cameră.
Se uită la masa lungă, pregătită ca de
sărbători, plină cu farfurii, pahare și
fel de fel de bucate, la scaunele multe
din jurul ei, la damigenele din
cealaltă parte a camerei. Privi apoi la
pereții albi ,  la grinzile și tavanul din
lemn, lustruite și vopsite de mama
lor în fiecare an, la podeaua, tot din
lemn, acoperită cu un covor țesut de
Eliza, sora mai mare pricepută la
toate, căreia ea și Fira i-au spus o
vreme tot mamă, pentru că toată ziua
se îngrijea de dânsele,  la icoanele
din colțul camerei  înconjurate cu
smocuri de busuioc uscat și acoperite
în parte cu marame de borangic
făcute de Romana, cea de-a doua
soră, blondă ca și Ştefania, care avea
multă răbdare și îndemânare pentru
lucruri migăloase - croșetat, brodat,
împletituri și țesături fine, mărțișoare,
prăjiturele fel de fel..-, la goblenurile
de pe pereți făcute tot de aceasta.
Zări apoi bradul, în colțul opus,
neîmpodobit , ci doar înfipt într-un
suport de lemn făcut de tatăl lor,
întrucât se apropiau sărbătorile și , de
când se născuse ea, se făcea în fiecare
an, surorile mai mari confecționând
fel de fel de podoabe din hârtie
creponată, conuri de brad vopsite,
coșulețe și steluțe din pai, câte și mai
câte… ,,- Ce mirosuri plăcute mai
veneau dinspre masa aceea!” O
îmbiau să treacă peste consemnul
mamei și să se înfrupte din ele. De
afară se auzeau încă voci peste voci,
poate n-o descoperă nimeni. Se uită
la Fira, care adormise și stătea
liniștită lângă dânsa. Era prea
irezistibil mirosul! Scoase un picior
din pătură și, când era hotărâtă să o
dea deoparte, auzi pași îndesați și
vorbă multă pe holul care despărțea
camera unde se afla, camera mare, de
restul casei.Trase iute pătura la loc și
inima începu a-i bate ca un purice.
Acum, o să intre și o să le mănânce,
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pe ea și pe Fira. Da, măndrăucul,
pentru ele venise… să le ia de acolo și
să le înghită… ,,- Pe dânsa, da, dar pe
Fira, nu!”- ar fi vrut să strige, dar
vorbele i se opriră în gât. Tremura ca
varga și se ținea de pătură strâns,
poate nu le observă, poate de asta le
ascunsese mama…Când ușa camerei
s-a deschis, i s-a părut că inima i-a
stat în loc.,,- Acum, acum ne vede și
ne înhață!” Descoperi gaura din
pătură și se uită înfricoșată prin ea. În
catul ușii stătea un bărbat înalt,
subțire, cu părul negru des pieptănat
pe spate, cu ochi albaștri și
mustăcioară ajustată, nas ușor
acvilin, cu un veston kachi și
pantaloni bufanți tot kachi, care
măsura din priviri camera
nesăturându-se parcă să o privească,
nehotărându-se încă să intre. Păși
pragul cu sfială, îndreptându-se spre
capătul camerei unde se aflau
icoanele în dreptul cărora se opri
rugându-se în gând, iar apoi se
aplecă și le sărută. În spatele lui,
mama sa, surorile cele mari cu
bătrâna, și toate păreau tare
bucuroase de străinul ăsta. ,,- Ei, bine
că nu era măndrăucul!– își spuse,
răsuflând ușurată - Apoi ce, l-ar fi
lăsat surorile și mama lor, sau
bătrâna,  să le mănânce?!” ,,- Ce
frumos miroase acasă, aproape că
uitasem!”- îl auzi pa străin spunând.
,, - Ce vrea să zică el cu acasă - se
întreba ea -, că doar asta era casa
mamei sale?” O văzu apoi pe bătrâna
cum se îndreapta spre el și-i ură și
dânsa bun venit acasă, îmbrățișându-
l și pupându-l pe ambii obraji.Ținu
după aceea un mic discurs din care
Ștefania nu reținu decât că e fiul ei și
fusese plecat mulți ani și se întorsese
acum. ,, - Dar de ce nu auzise până
acum nimic despre el?”- își spuse,
imediat, însă, își aminti șușotelile
surorilor ei cu mama, care tăceau de
îndată ce se apropia de dânsele…-
Cine-o fi străinul ăsta, oare?” Apoi,
bătrâna o chemă lângă ei pe
Anastasia și le uni mâinile, spunând
ca, de dragul ei și al fetelor, să treacă
peste toate câte-au fost și să rămână
alături. După care-l invită pe
bărbatul acela, de i-a zis fiul ei, să

vorbească. Nici din spusele lui n-a
înțeles mare lucru…că Siberia…,,- ce
era Siberia?”...,  că prizonieratul…,,-
ce cuvânt o mai fi și ăsta?”...,  că 15
ani… N-a reținut decât că a fost mort
și a înviat…,, - Ca Isus Hristos?! Nu,
ca Isus Hristos nu se poate, că el e
fiul lui Dumnezeu, cum i-a spus
mama! Oricum, bine că nu e
măndrăucul!”- gândi. Se uită spre
Fira și ar fi vrut s-o trezească să-i
spună că au scăpat, că n-a venit după
ele balaurul acela fioros din poveste,
că toți sunt veseli fiindcă s-a întors
fiul bătrânei...,,- Dar de ce bătrâna le-
a unit mâinile și unde era tatăl lor, că
nu se vedea?! Probabil, jos la cramă
sau în cămară, cu pregătirile ultime,
cum făcea când avea musafiri.”- se
liniști ea, simțind cum o fură somnul.
Văzu ca prin vis cum se așezară toți
la masă, cum străinul fusese invitat
în capul acesteia, pe locul tatălui ei,
cu mama și bătrâna de o parte și de
alta. Dar nu mai putu să se întrebe de
ce? , de ce? că i se închideau ochii.
Părăsi gaura păturii și, îmbrățișând-o
strâns pe Fira, adormi buștean.

MAMA

u mai ştia ce simte, ce
gândeşte, totul în jurul
ei învârtindu-se  de

două zile ca-ntr-un carusel. Nu mai
era sigură dacă ea mai este ea, femeia
cu cinci fete din două căsătorii, între
care prima, Eliza, pe punctul de a se
aşeza la casa ei. Se simţea nesigură,
întoarsă brusc cu sufletul spre trecut,
care trecut îl lăsase ascuns sub
cenuşa timpului, nemaiavând forţa
scociorârii lui. Şi iată că acum el
izbucnise, ieşise din ascunzătoarea
bine ferecată, luând-o pe nepregătite,
gata-gata să-i sfarme inima din piept.

Stătea aşa în pragul casei aşteptându-
şi acest bărbat al ei pe care-l plânsese
până-i secaseră lacrimile atunci când
primise vestea dispariţiei lui şi pe
care ea şi soacră-sa îl crezuseră mort.
Stătea aşa în faţa mulţimii adunate în
faţa casei, a rudelor care se foiau prin
ogradă, fără să audă nimic din ceea
ce se vorbea, fără să vadă pe nimeni.
Mintea ei era în altă parte. Încerca să
şi-l imagineze cum arăta, atunci când
îl văzuse ultima oară, la gară, când
fusese concentrat şi plecase la război,
în ’40, dar nu reuşi. Imagini, unele
peste altele, de cu mult înainte însă, o
invadară subit, şi singura care se
detaşă între ele fu aceea de la hora de
Paşte, când se cunoscuseră. În acel
moment a stat forţa căsniciei ei în
lungii ani de aşteptare şi speranţă de
până la primirea veştii fatale.
Păstrase înrămată o fotografie a lui ca
soldat, de dinaintea trecerii Nistrului,
chiar şi după ce se luase cu cel de-al
doilea bărbat, dar, ori de câte ori o
încerca dorul nestăvilit de dânsul, la
imaginea aceea se oprea, acolo îşi
găsea puterea. Murise însă, doar îi
făcuse parastasele, iar omul acesta
care se anunţase nu putea să fie el...
Era cu siguranţă un străn care se
dădea drept bărbatul ei dintâi, la
dispariţia căruia simţise că murise pe
dinlăuntru, anii îndelungi care-au
urmat târându-şi zilele, concentrân-
du-se mai mult pe obligaţia ei de
mamă. Zile, luni, ani de-a rândul a
sperat în întoarcerea lui, acum nu
mai putea crede în miracole.
Degeaba-i spusese cumătrul că-l
recunoscuse, aştepta cu sufletul la
gură întoarcerea soacrei şi a fiicelor
sale mai mari. Ea îi va aduce
confirmarea, ea şi numai ea. Dar dacă
cu adevărat omul acesta este el, deşi
se îndoia că mai e posibilă o
asemenea minune, probabil că-şi va
regreta întoarcerea, marea întoarcere,
după vestea pe care bătrâna i-o va fi
dat?! Ce lovitură trebuie să fi fost
pentru dânsul, dacă dânsul era
dânsul, vestea recăsătoririi ei ! ...Cum
va putea să-i explice totul?! Va  reuşi
să-l convingă oare că n-avusese altă
alternativă, fără să accepte replica că
întotdeauna există o altă alternati-
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vă?... Se uită, din nou, înspre strada
mare de unde se aştepta să apară
omul acela al ei dispărut şi mort,
nereuşind să-şi stăpânească tremurul
care pusese stăpânire pe dânsa de la
aflarea veştii întoarcerii lui din morţi

- Doamne, şi cât se mai rugase pentru
dânsul ?!-. Niciuna dintre fetele sale
nu trebuia să simtă starea sa
sufletească, inima care era gata-gata
să-i sară din piept. Trebuia să rămână
constantă cu sine, să nu-şi arate
trăirile adânci, durerile bine ascunse
aproape un deceniu, trebuia să
continuie să fie pentru ele stâlpul de
neclintit, pentru că vestea primită
putea fi doar o iluzie şi, ca orice
iluzie, se putea evapora repede,
lăsând în urmă dezamăgiri şi mai
mari. Se gândi la cele două fiice,
Ştefania şi Fira, din căsătoria cu
Briban, pe care că aproape îl fugărise
la aflarea veştii..., simţind un tremur
de nesiguranţă în ceea ce privea
acceptul lor de către noul venit, dacă
noul venit era cu adevărat bărbatul
ei, ceea ce continua să pună la
îndoială.  Se uită din nou în curte,
simţind mulţimea adunată, avidă de
ştiri senzaţionale. O vor sfâşia, gândi,
dacă, cu adevărat, omul întors din
morţi e omul ei, o vor sfâşia...
Doamne, gândi, dar pe cine am avut
alături în nopţile când am strigat
disperată ,, Elohim, Elohim!”, decât
pe bunul Dumnezeu, şi atunci, cu ce
drept... Dar n-avu timp să meargă
mai departe cu neliniştile sale,
întrucât, din capătul  din vale al
străzii o văzu apărând pe bătrâna,
apoi fetele şi, după aceea, nu mai ştiu
nimic... Totul se petrecu ca într-un
film SF panoramatic...îl văzu ca prin
ceaţă pe noul venit în care-l
recunoscu cu uşurinţă pe bărbatul ei,
parcă şi mai tânăr, şi mai frumos

încă, în vreme ce inima o luă la
galop..., văzu cum mulţimea se
înghesuia să-l pipăie, să se convingă
că este el cu adevărat, vociferind...,
cum rudele îl îmbrăţişau zgomotos,
înghiţindu-i aerul, înghiţindu-l pe el
însuşi parcă pentru a nu mai ajunge
la ea...Îl simţi, în sfârşit, lângă dânsa,
şi, vreme de minute în şir, simţi că
aparţine eternului spaţiului, pierdută
aşa, fără cuvânt,  în îmbrăţişarea lui .
,,-Da, eu sunt cu adevărat – auzi
vorba lui ca prin ceaţă - , eu sunt, m-
am întors din morţi”. Ar fi vrut să-i
povestească mai întâi toate câte s-au
petrecut în lipsa sa, să-i ....  , dar se
simţi luată de vârtej şi, în nebunia
generală declanşată de întoarcerea
lui, nu mai avu niciun control asupra
propriei voinţe, simţindu-se dusă de
val într-o lume în care încetase să
creadă că mai poate exista pentru
dânsa. Era omul ei, după care
plânsese ani în şir, şi totuşi părea un
altul. O încerca o anumită timiditate
feciorelnică, deşi, mamă a cinci fete,
numai de asta nu putea fi vorba...,
încât numai într-un târziu reuşi să
răspundă la atingerea sa afectuoasă,
după ce soacra sa le împreună
mâinile a regăsire în pace.  Nu mai
exista nimic pe lume în acel moment,
nici casa, nici bătrâna, nici fetele, nici
mulţimea adunată, decât el, de parcă
timpul se oprise în loc. Când se trezi
din această stare, văzu curtea
golindu-se, neamurile luându-şi
rămas bun, şi ştiu că abia de atunci
începea greul, confruntarea cu el,
punerea pe tapet a adevărului,
dureros pentru ambele tabere.  Spre
marea sa surprindere nimic din
spaimele ei nu se confirmară, dorul
noului sosit de dânsa fiind atât de
intens încât a şters din cale tot şirul
de întrebări şi nelinişti topite subit în
bucuria, imensa bucurie a revederii.
Până a doua zi n-a ştiut nici unde se
află, nici dacă are copii sau nu, n-a
ştiut nimic...  Atunci, în acea noapte
însă, a fost conceput Vladimir,
,,rusnacul”, cum avea să fie botezat,
mai în glumă, mai în serios, de tot
satul, iar speranţele tatălui Ştefaniei
şi al Firei aveau să fie îngropate
pentru totdeauna. Cine să se mai

gândească la el când se produsese un
asemenea miracol?!  Nimeni! Era un
interval de ani şters subit cu
buretele.. Dar Ştefania?, dar Fira?, ele
erau realităţi şi nu fantasme... La ele
nu se mai gândea însă nimeni...

VLADIMIR

imeni nu mai spera ca
.... să supravieţuiască
grelei naşteri a
,,rusnacului”. Surorile
mai mari, bătrâna,

noul sosit, tatăl cel nou, neamurile
toate, încetaseră să mai creadă în
minuni. Abandonaseră lupta cu
nemiloasa stăpână a coasei. Verdictul
mamoşului era clar şi el nu suferea
echivocuri. O singură fiinţă, neştiută
de nimeni, nebănuită de nimeni,
retrasă la mânăstire pentru o vreme,
se ruga plin de speranţă pentru
salvarea ei. Nu conta că dânsa optase
pentru omul ei întors din morţi,
important era să trăiască, să fie
alături de copii, să se bucure, în
sfârşit, că este cu bărbatul pe care i-l
hărăzise Dumnezeu de dinainte de
nenorocirea războiului. Aşa ştia el să
iubească fiinţa ce-i stătuse alături ani
frumoşi  şi pe care fusese conştient
din start că o va putea pierde
cândva... O pusese înaintea tuturor
lucrurilor, înaintea mamei sale
bătrâne, înaintea fiicelor şi fiilor din
prima căsătorie, înaintea celor două
fete avute împreună, şi pierduse.
Doar fata cea mai mare a ei, Eliza,
aflase de sihăstria lui şi adesea venea
să-l însoţească în rugăciunile sale. ,,-
Ce nenorocire, se şoptea pe la colţuri,
nici bine că a venit mortul şi, iată, ea
pleacă în locul lui, dincolo, de parcă
ar fi un blestem!” Luni în şir mersese
la capătul livezii să afle veşti despre
ea, dar Ştefania, cea care păstra
legătura cu dânsul,  nu ştia nici ea
prea multe..., în fond nu avea decât
cinci ani şi se putea spune că era un
copil maturizat subit, privat de
copilărie.. Plângea adesea înspăimân-
tată de ideea pierderii unicului
reazem, al ei şi al Firei…

♣
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David MIHĂILĂ

Jurnalul unui
om ratat
1. Cărţi plângăcioase

Luni, 2 Februarie, 2009

stăzi mi‒a venit ideea
genială să public ce am
scris. Oricât de comercial
ar suna, da, îmi vând

sentimentele pentru a scoate bani.
Mă gândeam în timp ce mâncam,
dacă aş vinde 300 de exemplare, asta
numai la cunoştinţe, mi‒aş scoate
banii pentru taxa de studiu. Să
muncesc la târnăcop? nu pot... Să
cercesc? mi‒e ruşine... M‒am gândit
de curând să o public şi deja mă simt
ispitit de gustul posibililor cititori.

Nu e un text avangardist sau
romantic cum poate pare, nici un text
filosofic. Nu pot să îl numesc nici
beletristic, deoarece nu ţine pur de
ficţiune. Seamănă mai mult cu un
text epistolar, un jurnal intim, un vis
incoerent, dar care are multe
conotaţii psihanalitice. De asemenea,
nu este cartea mea de vizită, nu mă
recomand prin ceea ce am scris, chiar
dacă mă regăsesc în tot. Este o
formulă concentrată a ceea ce sunt,
pentru că de obicei scriu la capătul
celor două extreme. Scriu despre
mine pentru că e singurul lucru pe
care îl cunosc mai de aproape şi
pentru că mă simt oarecum
îndreptăţit.

Mă întrebam o dată în imaginaţia
mea cum ar fi să călătorim prin
Muzeul de Istorie cu nepoţii noştri de
mână şi să le arătăm cum arată o
pagină de internet. Într‒o astfel de
călătorie vreau să va introduc. Pe o
luntre într‒un oraş scufundat, iar
blogurile să nu fie decât nişte pagini
părăsite, istorie. Pentru că un cititor
nu e altceva decât un arheolog. Filă
cu filă se descoperă pe sine, dar
descoperă şi viaţa uitată de timp şi
vreme a celui care a scris. Un cititor
mereu va păşi cu sfială în intimitatea
celuilalt, ştiind că ar putea fi prea
bine propria lui poveste. El se
transpune şi co‒participă la actiune,
se face vinovat în aceeaşi măsură ca
şi personajul.

O carte nu există. Cum nici
formele nu există decât atunci când le
pipăim. O carte nu există obiectiv de
noi pe rafturile bibliotecii. Ea începe
să existe atunci când o deschidem şi
citim primul cuvânt. Există pentru că
o cunoaştem, pentru că i‒am dat un
nume. Noi dăm viaţă presonajelor
prin amintirile noastre, prin măsura
propriei vieţi. Noi complotăm la
aceste drame, devenim părtaşi prin
simpla noastră aprobare sau
dezaprobare.

Gândul nu există înainte de
fapte. El devine gând atunci când
uneşte materia inteligibilă în cuvinte.

Cuvântul care dă viaţă se formează
în gură. Odată ce l‒am pronunţat, am
eliberat o lume tocmai prin
implicaţiile cuvintelor. De aceea
cuvântul este un dat sacru. Poţi ucide
dragostea, sau o poţi câştiga prin arta
de a vorbi frumos.

Cartea mea nu este o ficţiune, ci
este o realitate pe care singuri o
definim, o luăm de bună, o
interiorizăm. Cartea aceeasta semană
cu mine, uneori e tristă, alte ori exaltă
de bucurie, merge la cumpărături, se
plictiseşte, devine absurdă, iluzorie,
iubeşte în serile cu lună plină,
călătoreşte aiurea în tramvai,
compune poezii şi cântă la
mandolină. De unde vine nevoia de a
scrie? Scriu mai mult terapeutic, mă
tratez, îmi pun diagnosticul şi apoi
încerc să dau un verdict ca să îmi
acccept maladia. Scriu ca să mă
definesc pentru că sunt în continuă
devenire. Scriu de frică, cu teamă şi
sfială. Stau în pat şi mă tânguiesc în
durerile naşterii... Mă întorc pe o
parte şi pe alta ca o clătită nefăcută.
Scrisul mă conduce prin noapte şi îmi
ţine de urât. Viaţa mea se schimbă în
fiecare moment, în cel mai
surprinzător mod. Aş putea prea
bine să povestesc unui pom sau unui
prieten, dar senzaţia va reveni. În
scris expediez problemele, le
conştientizez, le îndosariez şi trec

A
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mai departe. Nu mai simt nevoia să
revin asupra lor... Ştiu că se află
undeva acolo în sertarele vieţii. În
momentul în care devin conştient
prin scris de problemele mele, ele
devin suportabile.

Înţelegerea e strict legată de
vocabular. Înţelegi atât cât poţi
pronunţa. A înţelege înseamnă a da
sens lucrurilor. În celălalt caz, când
sensurile trec dincolo de cuvinte, ele
te explică pe tine, ci tu nu mai eşti
acela care dă sens lucrurilor. Astfel,
tu eşti creat de propria‒ţi creatură,
iar de fiecare dată va trebui să‒ţi
asumi prostiile, să te justifici în faţa
celorlalţi atunci când vor vedea în
scrierile tale mai mult decât în tine,
sau poate chiar o variantă simplifi-
cată, pe măsura lor.

Toate cuvintele sunt ca nişte
copaci cu ramuri simbolice. Cuvin-
tele dospesc mereu noi sensuri. Cu
timpul, însuşi cuvântul în sine capătă
sentiment, ca o poză învechită la care
te‒ai raportat peste ani, ca un vin ce
devine valoros odată cu trecerea
timpului. Cu cât te îndepărtezi de
acest tablou, cu atât peisajul devine
mai clar şi plin de semnificaţii în
imaginea celui bătrân. De aceea
există un sentiment acum, identic cu
timpul povestirii, apoi sentimentul
faptului că am povestit, care va
reveni ori de câte ori voi reciti aceste
scrieri, dar la o altă intensitate. Ar
mai fi sentimentul pe care l‒am trăit
atunci, dar care îmi e imposibil să îl
transcriu, pentru că se amestecă cu
ceea ce am devenit.

Trăirile sunt anterioare conştien-
tizării lor, dar ele încep să existe
atunci când le dăm nume... Oamenii
care îşi neagă sentimentele şi trăirile
nu se deosebesc de dobitoace decât
prin faptul că au unghii late, nu au
pene şi sunt bipezi. O altă diferenţă
ar mai fi că omul e singurul animal
absurd care se sinucide. Mulţi
oameni iau în derâdere propriile
simţăminte ca fiind de undeva din
afara lor. Aşa se explică glumele
proaste a celor mai mulţi, anti‒sen-
timentalismul, hazul de necaz.

Nu am idei, am doar sentimente,
de aceea nu mă consider a fi genial.
Departe de mine gândul ispitei. E
adevărat că rolul scriitorului e să
scoată la suprafaţă perle din noroi,
dar acolo unde ele există şi nu sunt
văzute de ochiul omului comun. A
înflori un copac în mijlocul iernii, nu
înseamnă a minţi, ci înseamnă să
ridici Iarna la frumuseţea Primăverii.
Poţi să exagerezi dacă imaginea
exagerată îşi pierde din intensitate pe
parcurs şi ajunge la interlocutor la
adevărata ei statură. Dar în unele
cazuri nici cele mai mari exagerări nu
sunt pe măsura sentimentelor, nici
cele mai alese cuvinte nu pot explica
ceea ce ne‒a fost dat să trăim.

Deseori încerc să măsor cuvinte
pe măsura mea, doar atunci îmi dau
seama cât de mic sunt şi încerc să mă
depăşesc. Nu prea reuşesc pentru că
mă complexez. Un complex izvorât
din nemulţumirea de sine. Îmi dau
seama cât am crescut atunci când mă
recitesc şi par penibil, mă ruşinez de
mine şi de ce puteam spune.

Îmi imaginez că aş putea citi
cuvintele acestea la altcineva şi l‒aş
critica drastic, sentimentalism, pate-
tism, evascentism. Ar fi mai bine să
produc o mutaţie în gândire şi în
obiectul meu de studiu care se vede
clar ‒enigmaticul Eu‒

Îmi cer scuze eventualilor cititori
bezmetici, rătăciţi pe aici, dar dacă
tot au făcut aceest drum de mână cu
mine, îi rog să îmi fie cu iertare că
m‒au suportat. Dacă nu am fost la
înălţimea aşteptărilor, faceţi şi voi ca
vulpea din poveste, erau prea acrii...
Plecând pe uşa din dos cu coada între
picioare, atârnat de propria‒mi
biografie necanonizată, vă salut!

Marţi, 7 Aprilie, 2009

n discuţiile pe care le mai
port cu prietenii mei, vor-
bind de propria‒mi ratare şi

eşuare, în ochii lor devin penibil. Eu
încerc să îi conving de faptul că
problema e  reală, ci nu o falsă mo-

destie, ei încearcă să mă consoleze,
crezând că aştept să fiu oarecum
flatat.

Îmi fac o listă exhaustivă cu toate
avantajele pe care le am, cu toate
oportunităţile pe care mi le întinde
viaţa pe tavă. Deci, nu pot fi prea
sincer cu ei, riscând să fiu pe dos
înţeles. Atunci, pentru că realitatea
este răstălmăcită, mă simt nevoit sa îi
mint, să le iau locul. Ei încep să se
vaite, eu mai arunc paie şi focul se
aprinde. Când cineva afişează o
slăbiciune, chiar dacă noi ne situăm
mai prost de cât el, încercăm să îl
convingem de contrariu, că viaţa
merită trăită. Vorba aia, certându‒se
cu moartea, a uitat să trăiască. Cam aşa
ceva facem noi, certându‒ne între
noi, sau discutând, uităm de unde
am plecat şi în ce tabăra ne situăm. Şi
apoi orice discuţie pare în van,
niciodată nu ajungem la o concluzie.
Suntem un fel de Gigi Contra, filosofi
într‒o cafenea la colţul unei străzi de
mahala.

Dar a te rata cu adevărat înseam-
nă sa nu mai fi ratat. Înseamnă să nu
mai conştientizezi problema, înseam-
nă să nu‒ţi mai pese. Dacă toate
faptele noastre au aceeaşi măsură,
atunci nu există ratare. Fie că treci
strada, fie că eşti laureatul premiului
Nobel, în faţa unei constante ca
moartea toate lucrurile sunte egale.

Aveam un plan pentru a ne rata
în definitiv. În primă fază se
impunea renunţarea la pretenţii, apoi
inhibarea eului, atrofierea egoului.
Problema e că în masă nu ne putem
rata, e o utopie. Ratarea e individu-
ală. Aşadar nu am găsit o lege
general valabilă. Fiecare are propria
lui cale de a se mântui. Cartea asta e
o porcărie mare, e dovada propriei
ratări şi a incapacităţii de a spune
ceva cu precizie. E singurul lucru pe
care îl pot face, să cântăresc valoarea
ei la centrul de colectare a maculatu-
rii. A recunoaşte inutilitatea propri-
ilor scrieri nu e o laşitate pe care ţi‒o
asumi preventiv, nu e o scuză, nu de
frica celor care mă vor critica fac eu
asta. A mă rata înseamnă a-mi
recunoşte limitele. Autoironia e frica
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de a lua atitudine, un compromis cu
antipaticii. Psihologia ratatului se
vede în lipsa rigorii care ar putea da
un oarecare sens vieţii, lipsa siste-
mului care să lege lucrurile, logica
cursivă.

Nu mai operez cu nici un criteriu
valoric. Toate lucrurile au aceeaşi
măsură, toate faptele pentru mine
sunt egale. Trupul meu a prins o
crustră la suprafaţă încât orice palmă
pe care aş primi‒o pe obraz, ar fi un
efort în zadar de a mă jigni. Am
căpătat seninătatea autiştilor, o
legumă făra sentiment. Lucrurile pe
care trebuie să le fac: serviciu, şcoală,
dragoste, citit, le fac cu acelaşi
dezinteres şi cu tot atâta interes ca şi
cum m‒aş duce în excrusie pe Lună.
Trăiesc pentru că viaţa trebuie trăită,
iar dincolo de asta nu văd nici o
raţiune de a trăi. Nu blamez, nu sper,
nu judec, nu compar, nu urăsc, nu
îmi pasă, nu mă deranjează nimeni,
sunt dincolo de resemnare. Nu am
pasiuni, cum nici nu sunt împotriva
pasiunuilor. Apreciez putera priete-
nilor de a se bucura, la fel cum mă
dezgustă bucuriile lor efemere,
deşarte, gratuite...

Dacă scriam o carte de bucate
aveam aceeaşi satisfacţie. Prin arta
culinară aş fi reuşit să aduc
împlinirea în burţile oamenilor, cel
puţin pe moment. Chiar şi atunci,
viaţa nu mi s‒ar fi arătat mai plină de
sens, pentru că niciodată nu voi fi
săturat definitiv prin gastronomie
pântecul flămând. Omul are un
singur rost: de a tranzita mâncarea
prin intestine şi de a trece prin viaţă.
Un singur atribut, de a nu se mai
sătura. Eu unu m‒am  săturat înainte
să gust prea mult din aceste delica-
tese.

Un alt plan pentru a ne rata ar fi
fost convertirea. Nu privim noi ca pe
nişte rataţi pe stoici, pe cei care
renunţă la plăcerile lumii? Cred că de
fapt ei sunt împliniţi, dar ne privim
pe noi în ei şi prin refracţie, vedem
ceea ce de fapt suntem. Ratarea nu e
o invidie care trage pe ceilalţi în jos.
Nu doresc ei oare să aducă pe toţi la

numitorul comun, invidioşii? A fi
ratat nu înseamnă să ai resentimente,
să judeci, să blamezi, să fii zeflemist
sau la polul opus să priveşti pe
ceilalţi cu superioritate, dezgust şi
indiferenţă.

Cât despre cartea asta, da, este o
ratare, pentru că nu are pretenţii, nu
are nici o rigoare, nu aduce nimic
nou în lume, doar consemnează nişte
lucruri vechi, care vor mai fi. Este
conştiinţa mea trează, uneori înşelă-
toare, starea de veghe care nu îmi dă
pace în nopţile cu lună plină, dovada
incapacităţii.

29 Aprilie, 2009

ândeşte înainte să vor-
beşti, ni se spunea
didactic de fiecare dată

când scoteam o prostie pe gură. Dar e
un pradox, un nonsens, o imposibi-
litate. Cum să gândeşti, dacă vor-
beşti? A vorbi a devenit ceva
patologic. Că vorbeşti sau mănânci, e
acelaşi lucru. A gândi însă e un efort
din afară, un adaos susţinut.

Oare scriind mi‒am pierdut
abilităţile de a vorbi? Oare mi‒am
pierdut spontaneitatea, originalitatea,
autenticitatea prin aceste scrieri bine
gândite, macerate, mestecate, dospi-
te, digerate, previzibile, calculate,
rumegate şi mai ştiu eu cum? Dacă a
vorbi înseamnă a trăi, atunci a scrie
însemnă a retrăi? De ce vorbesc din
ce în ce mai puţin o dată cu trecerea
timpului? Nu poate fi vorba de un
complex, pentru că cel puţin din
punct de vedere gramatical, mă
descurc...

Se spune că un scriitor trebuie să
trăiască înainte să creeze. Un scriitor
ca să trăiască, trebuie să vorbească.
Dar a vorbi înseamnă să foloseşti cele
1500 de cuvinte uzuale, cuvinte cu
care mânăm vitele la izlaz, cuvinte cu
care cumpărăm carne gata tocată din
piaţă, cuvinte cu care ne certăm
odraslele. De la această graniţă
porneşte nevoia de a scrie, adică de a
îţi depăşi condiţia imediată, de
animal cu nevoi fiziologice.

Şi totuşi, când ies în oraş cu
prietenii mei, nu îmi pot exprima nici
măcar o idee! Am ajuns să îi invidiez
pentru atâtea banalităţi, pentru atâtea
lucruri bune, glazurate cu ciocolată şi
înfulecate fără nici o reţetă. Inadaptat
nu sunt, dovadă faptul că îmi fac
foarte uşor prieteni. Adevărul
simţului comun, pe cat e de simplu,
pe atât de tare mă izbeşte în faţă.

Am uitat să vorbesc pentru că nu
am nici o certitudine. Nu pot susţine
nici o cauză într‒o discuţie, adevărul
meu fiind foarte relativ. Sunt un om
fară coloană vertebrală? Categoric
nu! Până la urmă, toţi au dreptate în
felul lor, importantă e determinarea
cu care îţi susţii punctul de vedere.
Aş da toţi banii din lume pentru o
certitudine, dar vai, sunt atât de sărac
încât nu‒mi permit decât luxul
indoielii.

Aş vrea să învăţ iar să vorbesc,
dacă am ştiut cândva... Din situaţiile
penibile am iesit uşor cu un zâmbet
senil şi nevinovat. Ce vreţi să vă zic,
tăcerea la mine devine spectacol!
Într‒un final am conchis, trăiesc în
două lumi paralele, iar eu uneori
sunt paralel cu ele.

9 Octombrie, 2009

ilele ăstea am intrat pe uşa
unei edituri, iar cei
îndreptăţiţi, citindu‒mi

manuscrisul din "jurnalul unui om
ratat", au fost foarte intrigaţi că un
tânăr de vârsta mea poate scrie aşa
ceva. Bineînţeles, au luat RATAREA
cu sensul ei prefabricat în dicţionar.
Ai toată viaţa înainte, bă-iete! Ce o să
scrii la 80 de ani? M‒a înrebat o
doamnă din spatele biroului,
privindu‒mă sceptic pe sub ochelari,
ca şi cum nu‒mi mai dădea mulţi ani
de trăit. Asta m‒a pus pe gânduri,
fără să o iau ca pe o jignire, sau ca pe
un handicap faţă de cei din generaţia
mea.

Am îmbătrânit înainte de vreme,
ăsta e avantajul meu, că nu mai

G
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trebuie să trec prin toate etapele
maturizării. Am toată viaţa înainte ca
să mă bucur de zilele care mi‒au mai
rămas. Aş putea spune că nu mai am
ce pierde, întineresc pe zi ce trece.
Dacă sunt bătrân la 20 de ani, atunci
ce‒mi rămâne? Să mă bucur, pentru
că am trăit cu pasiunea tinereţii
angoasele bătrâneţii, să mă bucur că
moartea nu mă mai poate surprinde,
pentru că am învăţat‒o pe dereost, îi
ştiu toate bătăile din piept, îi
anticipez toate mişcările ce vor să
vină.

Ştiind aceste lucruri, nu‒mi
rămâne decât să‒mi duc viaţa într‒o
deplină seninătate, împacare de sine
şi linişte, ca un adevărat sihastru.
Făcând acest salt, recuperând atâtea
secole de inutilitate, trecând peste
atâtea cărţi şi sărind direct la ultimul
adevăr, nu‒mi rămâne decât să‒mi
trăiesc viaţa. Ştiind din start că totul e
deşertăciune şi goană după vânt, ce
dezamăgire mai mare mă poate
neliniştii? Aceste adevăruri sunt mai
uşor de suportat în zorii tinereţii. Ar
fi tragic să îţi dai seama la sfârşitul
vieţii că toate realizările tale nu au
fost decât nişte stafii fără trup,
adevăruri fără fundament, iluzii
oarbe.

Am ars atâţia ani, ca să mă pot
bucur de tot atâţia ani care mi‒au
mai rămas, şi sper să nu fie deloc
puţini, pentru că sunt şi eu un june,
doamnă! Numai că la mine piramida
e răsturnată. Încep să întineresc acolo
unde oamenii îmbătrânesc, la
confluenţa dintre drumuri...

13 Octombrie, 2009

u crezi că cel puţin
social mă pot realiza.
Apoi, nici eu nu sunt

atât de pesimist...
Însă, cu ce preţ toate acestea?

Sunt atât de fericit în singura mea
cameră, sunt atât de mulţumit cu
mine însumi, cu averea mea ce se
rezumă la o sumă de poze vechi,

îngălbenite de vreme, un cufăr plin
cu amintiri confuze, o chitară
prăfuită cu corzile rupte, abandonată
într‒un colţ oarecare, un laptop
conectat la interenet, ca o fereastră
spre Lume. Sunt atât de mulţumit
încât pot afirma: nu îmi doresc nimic
altceva, decât să îi ştiu pe ai mei în
anticamera lor, fiecare ambalat  şi
conservat pentru eternitate, pentru
orice eventualitate. Uneori visez la o
celulă fără ieşire, tapiţată pe toate
cele şase laturi cu piele  albă. Ca
mobilier, un cuier din metal
rece‒argintiu, de care aş atârna
perfuzia iluziei, conectându‒mă
puţin mai târziu printr‒o branulă şi
un furtunaş de propria‒mi speranţă.
Aş savura din priviri fiecare picătură
ce se scurge, hrănindu‒mi orgoliu că
duc o viaţă de laborator, acest
experiment nereuşit.Câtă voluptate
să conştientizezi fiecare clipă din
viată, să fii conştient că te consumi...
Ceas? De perete? La ce bun!?  Ar fi
suficient să aud bătăile inimii izbite
de ecoul propriei goliciuni cum
tranşează timpul din moment în
moment ca un criminal în serie.

Aş adormi pe jos şi pe sus, pe
tavan şi pe pereţi, fără să îmi pese
care din feţele acestui cub sunt mai
reale. Aş pluti atunci în vid cum
pluteşte fetusul în lichidul amniotic
din burta mamei sale, suspendat în
atemporalitate, în aşteptarea nefăcu-
tului. Ar fi ca un liman în mijlocul
gândurilor, ai putea chiar tu să vii să
te odihneşti din cand în cand...

Ah, eu, în sfârşit dau de mine,
prizonierul sufletului meu! Acest
interior de care nu mă mai satur
privindu‒l. Rămân extaziat şi cu
ochii pironiţi în faţa acestui perete
alb fără să înţeleg nimic. Şi totul pare
atât de pur şi simplu, atât de
imaculat, atât de alb, nonculoarea în
care mă pierd. Ce frumos m‒aş
închide atunci în mine ca într‒o
carapace, ca ochiul în orbită. Câtă
lipsă de anxietate, câtă siguranţă de
sine, mulţumit că sunt pe măsura
propriilor limite, că sunt una cu

învelişul meu, desăvârşit în mine,
egal în mişcări, suficient sieşi ca un
măr.

M-aş simti atunci în largul meu
ca într-un interior tapiţat... Îmi veţi
cânta melc‒melc codobelc, scoate coarne
boureşti şi te du la apă tulbure... dar eu
îmi voi astupa urechile cu ceară. Îmi
veţi sopti vorbe dulci, şi te du la
Dunăre, dar eu voi refuza să ies din
Anticamera mea !

Sâmbătă, 27 septembrie, 2009

unoaştem terapia prin
scris, cunoaştem terapia
prin muncă, dar nu ştim
mare lucru despre terapia

prin urlătură.

Da, nevoia de refulare, dorinţa
de a mai scrie ar fi inhibată de o cură
bună de înjurături. Păi aş zbiera
doamnă, aş zbiera! Şi ca înjurăturile
să nu pară vulgare, atunci le spun în
limba americană sau canadiană, deşi
nu ştiu să le traduc, eu sunt convins
de efectul lor:

„Tu‒ţi menghina în care
şpilhozeii tăi cu sfârcurile negre ca
dudele cad ca fructele coapte la
picioarele Domnului. Degetele tale
tuberculoase, unghilii ca săgeţilii,
deşi tu mereu tragi de urechi alte tale
ghete vechi, sparg tegumentul din
piele de porc şi ies la suprafaţă ca
fasolea din teacă. Să le mânce
ungherilii, să le roadă câinii ca oasilii,
să le calce căluţii de mare cu copitilii
lor prinse în potcoave de şapte
karate, urmă ce îi urmează cu
fidelitatea, ca istoria propriilor
noastre mişcări în noroi. Ah, ce te‒aş
unguriceşte cu macrinici de la crinii
noştri zodiatici. Şi atunci te‒aş
falangezi cu limba mea pe falanga ta
şi ţi‒aş storceste bolta palatină ca
lămâia pe solzii peştelui.

Să te izbeşti de valdarahiuri,
iubita mea din porţelan chinestezic!
Cădea-vei de pe zidul cetăţii să te
lingă câinii, Izabelo !!!”

T

C



Toamna 2011 | Contact international 685

14 04 2010

stazi am fost la un
Cenaclu Literar. Dacă tot
mă programasem pentru

a citi niște poezii,  am zis să nu fiu
nesimțit și să-i "onorez" cu prezența
mea pe domniile lor...

Nu vreau să mă disculp, dar dacă
nu scriu cu falsul sentiment că
cineva mă poate înțelege, sau poate
intui prin ce trec,  atunci nu pot
scapa de tot veninul care mă omoară
încet, dar sigur.

Cred că nu e cazul să-ți mai
zic...Poeziile mele au fost un eșec
total. Imi dau seama că nu poți
cunoaște poezia dacă nu cunoști
autorul. Deci sunt un poet prost
pentru ca nu am reușit să dau glas
mulțimilor.  Recit prost. Dar asta nu
inseamna că nu am simtit. Am fost
"acuzat" de sentimentalism tocmai la
poezia "Testament". Apoi că e o
poezie care seamănă mai mult cu o
manea la : "Al nimănui". Că vreau
doar să par profund la poezia
Rugăciunea unui ateu, culmea, unde
mi-am pus tot sufletul. Că am ceva
idei, dar trebuie să le mai dezvolt.
Asta a venit ca o consolare pentru că
niciodată nu știi pe cine pariezi. Nici
un critic nu-și asumă până la capăt
ideile, pentru că "se poate înșela"
cândva. Sau poate că nu vor să spună
adevărul în față, de ce să dezamăgești
un tânăr debutant? Nimeni nu-și
asumă rolul de asasin. Și pe undeva
au dreptate... Te poți juca cu cuvin-
tele, dar nu și cu sentimentele..
.Numai dacă nu ești masochist. Știu
doar că:

nu vă mint, şi ca să nu vă mint
îmi pun degetul între ciocan
şi nicovală şi mă lovesc
cât pot eu de tare
ca să pot să zic mai târziu,
şi zic,
într-un vers frumos şi viu,
că ştiu,
nu trebuie să-mi zici,
ştiu dureros de dulce
ce înseamnă să baţi cuie.

Din toată sala, o singură persoană
a intuit că nu sunt fals, că nu îmi
excit sentimentele, și a dat ca
exemplul poezia "Toate aceste locuri
pe care le văd"... Prejudecata vârstei?
Ar fi un argument luat prea ușor.
Poate că din punct de vedere stilistic,
sunt zero. Dar atunci la ce îți mai
folosesc sentimentele? Toată lumea
are sentimente. Nimeni nu le dă glas
ca mine, nimeni nu strigă în piață că
lumea asta îl doare...

Conducătorul cercului spunea o
vorbă, apoi râdea și se uita în stânga
și dreapta ca să vadă, "îl susține
careva?" A acceptat  însă
"originalitatea" faptului că mă țin
departe de poeziile postmoderniste.
Că încerc să fiu "autentic". Bine
măcar că am scapat de faza cu
încadratul în curente. Probabil că nu
eram demn de așa ceva... În fine...

Am luat decizia ca o perioadă să
nu mai scriu. Poeziile care au fost
scrise de marii poeți sunt suficiente
că sa acopere paleta trăirilor mele.
Un Eminescu, un Arghezi, Stanescu,
etc. La ce să mai spun lumii că sunt și
eu un om?

Nu vreau să mă consolezi... Am
vrut doar să trimit acest document,
ca să fii martorul unei mari
"revelații", (nu-mi place să o numesc
dezamăgire). Cineva trebuia sa știe.

Nu știu de ce tocmai tu. Acum ți-am
pus și ție pe umeri o povară care nu-i
a ta...

Pe drum, am fost "acompaniat" de
o fată care încerca să "îmi ridice
moralul." Nimic mai jignitor. Îți spun
foarte serios ca n-am auzit nici un
cuvânt de-al ei, dar aprobam tot ce
zicea... Bine că m-a lasat singur cu
gândurile mele la metrou. Sunt un
ratat... Asta o știam, dar cine m-a
facut să mă cred altfel?

Nu vreau sa devin „un scriitor”.
Nu scriu nici că sunt frustrat, pentru
că sunt un om frumos. Nici că sunt
avid după recunoaștere și
popularitate. Sunt doar scârbit de
acest spectacol. Suntem singuri și nu
vrem să recunoaștem. Avem doar
falsa impresie că cineva ne poate
înțelege. Când ei ar fi trebuit să
intuiască drama omului, pentru ca o
poezie este o punte de legătură, o
prietenie, ei nu au intuit decât drama
limbajului, drama lipsei de stil. Și da,
erau îndreptățiți. Vor să cunoască
acele sentimente „generale”.  Nu vor
să cunoască omul. Ar fi trebuit să mă
doară „Umanitatea”, ca să-i pot
exprima.

În concluzie, m-am decis să las
ambițiile mele erudite. M-am decis să
mă apropii de înțelepciune prin
blândețe. Încă o dată "jurnalul unui

A

Eugen Mircea
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om ratat" revine în amintirea mea, în
cugetul și în trăirile mele cu aceeași
autenticitate. Să vorbești atât de
simplu și să nu fii înțeles, e mult mai
greu de suportat decât dacă ai vorbi
încifrat, filozofic, hermeneutic. Sau
poate că m-au "citit" prea repede
printre rânduri. Poezia mea, cu
siguranța, nu-i pentru poeți... Ei sunt
mult mai sus, departe de omul de jos.
Până și o mașină e mai frumoasă ca o
poezie, pentru că ea place și
delectează ochiul, are stil și eleganță.

În fine, mă bucur pentru că viața
îți mai dă uneori palme. Te trezește la
realitate. Nu m-am simțit niciodată
mai bine în dezamăgire ca acum. Știu
că totul e deșertăciune și goana după
vânt. Păi și dacă știu asta, la ce să mai
mă antrenez și eu în bâlciul deșer-
tăciunilor? Să îmi comemoreze
moartea? Moartea? Ce ironie... Un
câine viu prețuiește mai mult decât
un leu mort. Poeți și prozatori sunt
cu miile. La ce să mai multiplic și eu
durerea ... Știu doar că am fost sincer
cu mine și asta îmi dă o senzație
confortabilă.

Nu m-a dezamăgit nimic. Probabil
că doar mi-am întărit părerile. Îmi
cunosc talentul și genialitatea.
Necazul e că aveam nevoie de o
confirmare. Și uite că a venit...

Să scriu pentru mine? Ah, dar
durerea care nu se poate spune e
mult mai grea, precum fericirea care
nu e impărtășită se întoarce împo-
triva noastră ca o leoaică. Fericirea
muților și a surzilor.

Dar probabil că și ăsta e un semn.
Scrisul în ziua de azi e un gest
gratuit. La ce să fac eu pe eroul
necunoscut, un Quijote al poeziei?
Hai să fim serioși. Nu îmi aduce nici
o satisfacție. Nu că mă las ușor
dezamăgit, pur și simplu mă simt
obosit și căzut sub propria-mi
povară. Nimeni nu-și asumă o cruce
pe care n-o poate duce...

Noi știm mai bine că poeții sunt
asemeni florilor, sensibili. La orice
atingere se retrag în sine. Fiecare om
e o poezie. Cine să-l asculte? Idealiști
fără simțul realității! Visători patetici!

Însă nu știu ce am să fac, la
târnacop nu pot să dau... Și atunci

am să dovedesc inutilitatea scrisului
sau am să scriu gazetării. Nevoia de a
te rata cu adevărat ca să scapi de
falsele pretenții pe care ceilalți le-au
investit în tine. Un om care se ratează
cu adevărat, nu mai poate fi deza-
măgit.

Nici nu apuc bine de scris acest
"testament" și mă sună mama. Că m-
a visat urât. E tare mâhnită. Se făcea
că omoram un om... Cine știe, poate
că nimic nu-i întâmplător la ora 5
dimineața...

25. 03. 2010

mbiții vechi, dorințe
refulate, oameni care n-
au avut curajul să accepte

că sunt niște nulități. Nu mi-am iertat
lașitatea de a mă ridica și de a le fi
spus verde în față că sunt niște
mediocrități, că nu au pic de talent,
ca lumea i-a mințit pentru simplul
fapt că nu sunt capabili să accepte
purul adevăr! Toți debutanți la 45-50
și chiar 67 de ani, oameni care și-au
ratat cariera, iar acum au găsit o
supapă prin care să-și justifice micile
scăpări, lașitățile și nedreptatea vieții,
neșansa de a răsuna în difuzoare sau
pe micile ecrane. Păstrându-și un aer
de falsă modestie, pentru faptul că
talentul lor eminent nu a văzut
lumina tiparului decât la niște edituri
clar-obscure. Sunt acei oameni care
scriu azi tot felul de cărți-pirat, gen
Eminescu și francmasoneria, Emines-
cu și antisemitismul, antinaționalis-
mul lui Patapievici, literatură ce ține
mai mult de domeniul teoriilor
conspirative pusă pe denigrare,
frustrarea de a nu fi într-un manual
de clasa a 4-a.

Dacă până acu m-am abținut, ca
gestul meu să nu fie luat drept
obraznicie, fiind cel mai tânar și nou-
născut în acest cerc vicios, ei bine, n-
am mai suportat și am spus ce am
avut pe inimă: Domnule X, trebuie să
recunosc că poezia dumneavoastră
depășeste umila mea pregătire, iar
intelectul meu nu se ridică la nivelul
aspirației și la profunzimea pe care o
descrieți atât de frumos, dar încifrat,

în această poezie de o rimă și
muzicalitate aparte, ducându-mă cu
gândul nici mai mult nici mai puțin
la Lacul Lebedelor (dacă îmi permi-
teți să vă compar cu marele
Ceaikovski) și la gălăgia pe care
aceste gâște mioritice o fac atunci
când un șoarece trece prin ogradă. Vă
dau nota zece pentru intonație și
inflexiunile vocii, pentru faptul că ați
făcut să mi se ridice părul de pe
picioare atunci când ați strigat mai
tare, și mai tare, s-a sfârșit, așteptând
punctul culminant când am rămas
într-o pană de idei, și de curent.
Prespun că ultima parte nu era în
scenariul dumneavoastră, dar provi-
dența, și ca să vedeți cum lucrează
energiile pozitive în lume, a ales
momentul oportun când să aștearnă
liniștea și pacea peste acest univers în
destrămare, lasându-ne rațiunea într-
o beznă primordială, când doar
tăcerea mai putea exprima noțiunile
abstracte ale poeziei. Mai bine nici nu
se putea. Revenind la poezie, despre
care nu pot spune prea multe pentru
că, după cum vedeți și dumnea-
voastră, melodia mi-o aduc prea bine
aminte, dar versurile îmi scapă...

Toti "criticii" mituiți la sfârșit cu
un pahar de vin (pentru că inspirația
nu alunecă decât într-o formă sau
alta de beție) au aplaudat la scenă
deschisă și au primit poezia cu urale.
În fine, poezia se vroia a fi o sinteză
între Stănescu și Barbu, un fel de
hermetism nereușit pusă pe un ritm
de "Steau su' răsare". O poezie care
creea o falsă profunzime prin stilul
ambiguu, pseudofilosoficus simboli-
cus. Și mulți au fost seduși să creadă
că poezia e mare prin simplul fapt că
le depașește înțelegerea lor. Unii au
găsit similaritați cu nu știu ce curent,
alții au întors-o pe dos înțelegând
mai mult decât s-a gândit autorul
vreo dată că va putea exprima. Ce să
mai, și critica e o poezie pe care o
înveti pe-derost și pe care o mai
schimbi pe ici pe colo în funcție de
situație.

‡

A
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Amelia ROSSELLI
(Paris, 1930 – Roma, 1996)

atăl viitoarei poete a fost Carlo Rosselli,
nobilul antitotalitarist şi teoretician al
socialismului liberal, asasinat  în 1937 ( abia

împlinise 38 de ani) împreună cu fratele său mai mic,
Nello, în Franţa, unde se refugiaseră, de un comando de
sicari mussolinieni ; mama Ameliei, Marion Cave,  de
origine engleză, era o activistă a partidului laburist.
Apatridă, adolescenta Amelia  s-a stabilit în Elveţia, apoi
în S.U.A. A studiat sporadic literatură, filosofie şi
muzică, studii pe care şi le-a definitivat în Anglia. Din
1946 va locui în Italia. Se ocupă mai întâi de teoria
muzicală, apoi de etnomuzicologie şi compoziţie,
transpunându-şi cercetările într-o serie de eseuri. În 1948
începe să lucreze ca traducătoare din engleză pentru
câteva edituri şi pentru televiziunea publică. În 1950 îl
va cunoaşte pe scriitorul Rocco Scotellaro care i-l va
prezenta, la rândul său, pe Carlo Levi., dar şi pe artiştii
ce vor genera ulterior avangarda grupului anilor şaizeci:
Edoardo Sanguineti, Elio Pagliarini, Alfredo Giuliani,
Antonio Porta, Nanni Balestrini etc.

Publică în 1964 culegerea de poezii “Variazioni
belliche” (Garzanti, Miano), iar în 1967 volumul
“Documento 1966-73” (Garzanti), urmat în 1969 de
culegerea “Serie ospedaliera”. În 1981 vede lumina
tiparului “Impromptu” (Genova), un lung poem alcătuit
din 13 secţiuni; în 1983 apare antologia   “Appunti sparsi
e persi”, poezii scrise între 1952 şi 1963. La moartea
mamei sale trece printr-o depresie profundă. Amelia
Rosselli n-a acceptat niciodată diagnosticul de
schizofrenie paranoidă dat de mai multe clinici elveţiene
şi britanice, susţinând că a trebuit să se interneze pentru
a-şi trata o meningită. După mai multe tentative
amânate de a-şi lua viaţa, se sinucide la 66 de ani
asemeni poetei Sylvia Plath, pe care o tradusese,

aruncându-se de la etajul cinci al casei sale din Roma,
din preajma Pieţii Navona .

Amelia Rosselli rămâne o figură de prim-plan a
poeziei italiene, dar şi o personalitate singulară prin
plurilingvismul său precum şi prin încercarea de a
contopi folosirea limbii poetice cu universalitatea
limbajului muzical. Ea putea să scrie la fel de dezinvolt
în italiană, franceză sau engleză. Faptul de a se fi aflat la
această răscruce lingvistică, într-un fel a eliberat-o de
obligaţia (cu condiţia să nu fi fost o poticnire sau un
coşmar) de a opta pentru o limbă “maternă”. De fapt
italiana culegerilor sale poetice este un limbaj particular,
liber, şi totodată forţat, care mai curând îşi aparţine sieşi
decât autoarei. Încă de la primele versuri tipărite în
reviste, Pasolini şi Zanzotto au înţeles importanţa şi
autenticitatea “oraculară” a poetei.

Poezia sa, scrie criticul P.V. Mengaldo, pare a fi
rezultatul imboldului de a reduce în chip absolut
limbajul poetic la limbajul privat. Operaţia poetică este
simultan autenticitate şi mască mistificatoare.
Rezumând, s-ar putea spune, că e vorba de o
necontenită poezie de iubire, sau de o iubire cu chip de
gorgonă, de vreme ce nu există loc să se manifeste sau să
se autodistrugă. Amelia Rosselli este o poetă a căutărilor
inedite, a inovaţiilor şi reînnoirilor. Când a simţit că acel
ceva absolut nou era pe cale să se epuizeze, a încetat să
mai scrie, preferând  să tacă definitiv.

Traducere și prezentare de
Geo VASILE

Din vol. Delirai, imperfetta, su scale/ Am delirat, imperfectă, pe scări,
Ed. Contact international 2011
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din VARIAZIONI BELLICHE:

[Tutto il
mondo è
vedovo...]

Tutto il mondo è vedovo se è vero che tu
cammini ancora

Tutto il mondo è vedovo se è vero! Tutto il
mondo

È vero se è vero che cammini ancora, tutto il
Mondo è vedovo se tu non muori. Tutto il

mondo
È mio se è vero che tu non sei vivo ma solo
Una lanterna per i miei occhi obliqui. Cieca

rimasi
Dalla tua nascita e l’importanza del nuovo

giorno
Non è che notte per la tua distanza. Cieca

sono
Chè tu cammini ancora! cieca sono che tu

cammini
E il mondo è vedovo e il mondo è cieco se tu

cammini
Ancora aggrappato ai miei occhi celestiali.

din SERIE OSPEDALIERA:

[Di sollievo in
sollievo...]

Di sollievo in sollievo, le strisce bianche le
carte bianche

Un sollievo, di passaggio in passaggio una
bicicletta nuova

Con la candeggina che sprizza il cimitero.

.

[Toată lumea e
văduvă...]

Toată lumea e văduvă dacă-i adevărat că tu
încă mergi

Toată lumea e văduvă dacă-i adevărat.
Toată lumea-i

Adevărată dacă-i adevărat că tu încă mergi,
toată

Lumea e văduvă dacă nu mori. Toată lumea
E-a mea dacă-i adevărat că tu nu eşti viu ci

doar
Un felinar pentru ochii mei oblici. Oarbă-

am rămas
De la naşterea ta şi-nsemnătatea noii zile
Nu-i decât noapte pentru depărtarea ta.

Oarbă
sunt

Căci tu încă mergi! oarbă sunt că tu mergi
Şi lumea e văduvă şi lumea e oarbă dacă tu

încă
Mergi agăţat de ochii mei cereşti.

[Din alinare-n
alinare...]

Din alinare-n alinare, dungile albe hârtiile
albe

O alinare, din pasaj în pasaj o bicicletă nouă
Cu-nălbitorul stropit de cimitir.
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Di sollievo in sollievo con la giacca bianca
che sporge marroncino

Sull’abisso, credenza tatuaggi e telefoni in
fila, mentre

Aspettando l’onorevole Rivulini mi
sbottonavo. Di casa in casa

Telegrafo, una bicicletta in più per favore se
potete in qualche

Modo spingere. Di sollievo in sollievo
spingere la mia bicicletta

Gialla, il mio fumare transitivi. Di sollievo
in sollievo tutte

Le carte sparse per terra o sul tavolo, liscie
per credere

Che il futuro m’aspetta.

Che m’aspetti il futuro! Che m’aspetti che
m’aspetti il futuro

Biblico nella sua grandezza, una sorte
contorta non l’ho trovata

Faccendo il giro delle macellerie

din DOCUMENTO:

[Delirai,
imperfetta, su
scale]

Delirai, imperfetta, su scale
Di bastoni
Cose di cucina, casa e
Impellenti misure che
Ti riconoscono l’abilità alle manovre.

L’erborista
Mal si conteneva
Cannibali si distinsero
Per una sorte di selvaggia trasparenza
Ma i tuoi grandi occhi

Din alinare-n alinare cu haina albă ce bate-n
brun închis

Peste abis, credinţă, tatuaje şi telefoane-n
şir, în timp ce

Aşteptându-l pe parlamentarul Rivulini îmi
desfăceam nasturii. Din casă-n casă

Telegraf, o bicicletă-n plus vă rog dacă
puteţi cumva

Să-mpingeţi. Din alinare-n alinare bicicleta
mea galbenă

Să o-mpingeţi, fumatul meu de tranzitive.
Din alinare-n alinare toate

Hârtiile împrăştiate pe jos sau pe masă,
maşini de netezit pentru a crede

Că viitorul m-aşteaptă.

Să m-aştepte viitorul! Să m-aştepte să m-
aştepte viitorul

Biblic în măreţia sa, o soartă zvârcolindu-se
n-am dat de ea

Cutreierând măceleriile.

[Am delirat,
imperfectă, pe
scări...]

Am delirat, imperfectă, pe scări
Despre bastoane
Lucruri de bucătărie, casă şi
Măsuri urgente ce-ţi
Recunosc priceperea manevrelor.

Erboristul
Cu greu se stăpânea
Canibali s-au distins
Printr-un soi de transparenţă sălbatică
Dar ochii tăi cei mari
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Non versano in mal celato affetto altro
Che stridenti colorazioni,
Semplici abbandoni nel parcheggio

affondato.

Trent’anni sono un lasso di tempo
conveniente

Per ritirare dal fuoco umido
E stringere a sé i bambini che adoro
Mentre fuori puzzavano vini inacidiiti
Un’unità
Di cui disconosci la proprietà.

Trovai una pietra bagnata di lacrime
Il suo soave splendore un
Poco rovinato dalle palestre,

Giuro di amare il catasto
Nel suo gingillare per il perdono
Nel pedigree delle destinazioni.

Se esco e faccio la spesa
Orrore si fracassa appena
Belle cicogne snelle
M’assembrano le membra.

[I fiori
vengono in
dono e poi si
dilatano]

I fiori vengono in dono e poi si dilatano
Una sorveglianza acuta li silenzia,
non stancarsi mai dei doni.

Il mondo è un dente strappato
Non chiedetemi perché
Io abbia oggi tanti anni
La pioggia è sterile.

Nu toarnă într-un sentiment inabil ascuns
Altceva decât stridente coloraţii,
Simple abandonuri în afundatul parcaj.

Treizeci de ani sunt un răgaz convenabil
Pentru a-ţi trage mâna de pe focul umed
Şi-a strânge-n juru-ţi copiii ce-i ador
În timp ce-afară duhneşte a vin acrit
O unitate
Ale cărei proprietăţi nu le cunoşti.

Am găsit o piatră scăldată în lacrimi
Suava ei splendoare puţin
Ştirbită de exerciţii morale,

Jur că-mi place cadastrul
În flecăreala lui pentru iertarea
În pedigri-ul menirilor.

Dacă ies la cumpărături
Oroarea abia de se prăvale
Frumoase berze svelte
Par a fi mădularele mele.

[Florile sunt
dăruite şi-apoi
se dilată]

Florile sunt dăruite şi-apoi se dilată
O supraveghere strictă le amuţeşte
Să nu te sastiseşti nicicând de daruri.

Lumea este un dinte
Smuls din gingie
Să nu mă întrebaţi de ce
Am azi atâţia ani
Ploaia e stearpă.
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Puntando ai semi distrutti
Eri l’unione appassita che cercavo
Rubare il cuore di un altro per poi servirsene.

La speranza è un danno forse definitivo.
Le monete risuonano crude nel marmo
Della mano.

Convincevo il mostro ad appartarsi
Nelle stanze pulite d’un albergo immaginario
V’erano nei boschi piccole vipere imbalsamate.

Mi truccai a prete della poesia
Ma ero morta alla vita
Le viscere che si perdono
In un tafferuglio
Ne  muori spazzato via dalla scienza.

Il mondo è sottile e piano:
pochi elefanti vi girano, ottusi.

Scontând pe seminţele ruinate
Erai uniunea veştedă pe care-o căutam
Să furi inima altcuiva ca apoi să te foloseşti de ea.

Speranţa-i poate o daună definitivă.
Monedele răsună crude în marmura
Mâinii.

Convingeam monstrul să se-nsigureze
În încăperile curate dintr-un hotel imaginar
Existau în codrii mici vipere îmbălsămate.

M-am travestit în preot al poeziei
Dar murisem trăind
Măruntaiele ce se pierd
Într-o încăierare
În care mori luat pe făraş de ştiinţă.

Lumea e subţire şi plată:
câţiva elefanţi îi dau ocol, înguşti la minte.

[
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[Propongo un
incontro col
teschio]

Propongo un incontro col teschio,
Una sfida al teschio
Mantengo ferma e costante
Chiusa nella fede impossibile
L’amor proprio
Delle bestie.

Ogni giorno della sua inesplicabile esistenza
Parole mute in fila.

[C’è come un
dolore nella
stanza...]

C’è come un dolore nella stanza, ed
È superato in parte: ma vince il peso
Degli oggetti, il loro significare
Peso e perdita.

C’è come un rosso nell’albero, ma è
L’arancione della base della lampada
Comprata in luoghi che non voglio ricordare
Perchè anch’essi pesano.

Come nulla posso sapere della tua fame
Precise nel volere
Sono le stilizzate fontane
Può ben situarsi un rovescio d’un destino
Di uomini separati per obliquo rumore.

[Propun o-
ntâlnire cu
hârca ]

Propun o-ntâlnire cu hârca
O sfidare a hârcii
Rămâne bătută în cuie
Închisă-n imposibila încredere
Amorul propriu-al
Jivinelor.

În fiecare zi a neînţelesei sale existenţe
Cuvinte mute în şir.

[Există parcă o
durere în
odaie...]

E parcă o durere în odaie, şi-n
Parte-i biruită: dar greutatea-nvinge
A obiectelor, înţelesul lor de
Greutate şi pierdere.

E parcă-n arbore un roşu, dar e
De fapt portocaliul fundului lămpii
Cumpărate în locuri de care nu vreau
Să-mi amintesc fiindcă şi ele-s grele.

Cum nimic nu pot şti de foamea ta
Precise în a vrea
Sunt stilizatele fântâni
Se poate-afla o răsturnare a unei sorţi
De oameni despărţiţi prin piezişă rumoare.
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Elena Cristina POTOP

Solitudine în ritm
autumnal

u ani în urmă, în al doilea an de facultate, am avut prilejul
să îl întâlnesc pe Domnu’ Trandafir. Îl numesc așa
deoarece mi se pare că descrierea dascălului din

narațiunea lui Mihail Sadoveanu se potrivește perfect domnului
Constantin Tofan.

C
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Pentru Mihail Sadoveanu, Mihai Busuioc era
Domnu’ Trandafir, pentru mine echivalentul domnului
Trandafir era și este profesorul Constatin Tofan.

Impozant, puțin robust, plin de optimism, blajin și cu
barba aurie, profesorul s-a făcut plăcut de colegii de
grupă, (implicit de subsemnata), iar pe parcursul anilor
de studenție am avut ocazia să remarcăm frumuseîea
sufletească, delicatețea, implicit și ghimpii trandafirului
atunci cand îl necăjeam cu sau fără voie, dar nici măcar
atunci nu era prea aspru cu noi, dojenindu-ne în mod
constructiv, părintește.

Mai târziu, când am fost invitați în atelierul
dânsului, am facut cunoștință cu artistul Constantin
Tofan. Pe un perete, încadrate în rame aurii, poposeau
liniștite, mici pasaje din sufletul său. Luminoase, vibran-
te, concentrând până în esență mediul înconjurător, fără
a pierde din puterea culorilor, tablourile emanau
dragostea artistului față de natură. Diferite ipostaze ale

naturii precum ,,Autumnale”, coline învăluite de lumini
selenare, codri și tufe, dealuri împânzite de ,,rhoeas"
(macul), etc, toate însumând peisajul, am observant
atunci, cum artistul C. Tofan, reușea prin timbrul său
poetic și sensibil, să scoată ahicunoscutul peisaj din
fluxul timpului, din zona banalului, ca mai apoi să îl
introducă în arta contemporană.

Deși despre această temă s-ar putea scrie nenumăra-
te rânduri, consider ca ar fi mai corect să las loc celor
mult mai experimentați în acest domeniu și să atașez
paragrafe, cu voia domniilor lor, din descriierile și
criticile pozitive ce i-au fost închinate dascălului și
artistului C.Tofan:

,,Sensul picturii lui C. Tofan este idealul învăluit în
taine și minuni, prin care meditația și avântul creației vin
să înțeleagă lumea. C. Tofan știe să le raporteze la o lume
aparte în care metafora împlinește misterul într-o lumină
prin care răzbat din întuneric germenii singurătății.
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Fantasmele unui sat, reînviat din amintirile
copilăriei, a dat cărarea unor personaje mereu aceleași și
totuși altele, mereu într-o veșnică călătorie spre neunde.
Acest liman nevăzut, presimțit în amurguri sfâșietoare cu
paseri ca un descântec, persistă în mai toate imaginile
picturii lui C. Tofan”

Traian MOCANU
- Pictura lui Constantin Tofan
Convorbiri literare, nr.5, mai 1989

,,Acest artist, iubit de mulți, in duplicitate cu
Dumnezeu, fericește sufletul și casele noastre, muzeele,
țara noastră și Europa (…) dacă domnia sa creează cu
atâta seriozitate și sinceritate, înseamnă ca ne respectă și,
mai mult, nu-și înșeală îngerii consilieri. Așadar, nu
înșeală, nu ne înșeală, nu se înșeală, nu-L înșeală”

Vasilian DOBOȘ

,, Stăpânit de o sensibilitate transfiguratoare ce-i este
proprie, artistul este înzestrat cu calități picturale ce
surprind grandiosul spectacol al naturii, vădind o
înzestrare specială în aprofundarea peisajului.

Pe cerul lui C. Tofan se adună, câteodată un boț de
culoare, ca un meteorit, marcat de incizii stelare ce
traversează imaginea (semn al spaimelor noastre) către o
enigmatică țintă.

Pictorul se lasă purtat în acest spațiu de chemările de
sirenă, ce răzbat dintr-o magmă cromatică aflată în
proces de articulare.”

Traian MOCANU
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,,Preponderente în pânzele tanărului pictor sunt
peisajele pline de poezie, gândite în dominante de culori
spre a specifica anotimpul sau ora zilei (,,Autumnala”,
,,Hibernala”, ,,Nocturna”). … artistul este copleșit de
grandoarea naturii și, de aceea, el nu-și oprește atenția
decât asupra dealurilor, arborilor sau tufelor cu caudate
forme de blocuri monolite, evitând orice semn al
prezentului uman, fie ca element în sine, fie prezentat
prin formele de cultură materială datorate creativității
omului. Deci un peisaj în sine și pentru sine, cu ușoare
atingeri ale registrului filosofic (…) totul la Constantin
Tofan exaltă liniștea pe care privitorul ar găsi-o doar
retrăgându-se într-o pădure sau pe un deal, adică exact
în mediul pe care atât de bine l-a simțit și redat pictorul,
prin prezentarea propiilor trăiri în fața peisajului

Constantin Tofan preferă peisagistica, cu forța de a
transmite sau menține buna dispoziție și echilibrul
interior, într-o pictură de mare finețe și sensibilitate

Adrian-SILVAN IONESCU
Atelier 35, Iasi, 1987

Încheind cu acest paragraf, țin să mulțumesc minu-
natului meu dascăl, că există, că ne fericește sufletul cu
armonii cromatice și că s-a întors pentru noi din ,,zborul
cel sacru.
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Mircea MARTIN

Rara Avis
Interviul revistei Contact international,
consemnat de Liviu PENDEFUNDA

ntr-o perioadă când literatura
noastră se zbate (e un cuvânt ce
ne caracterizează viaţa în
general!) să ajungă la limanul
cunoaşterii (de către restul lumii),
la timpul a cărei repetabilitate
obsesivă tindem să-l atingem fără

speranţe reale, sunt încă printre cărturarii
noştri personalităţi care se dăruiesc plenar
îmbogăţirii patrimoniului spiritual al limbii
române. Printre aceştia, Mircea Martin, se
remarcă a fi un neobosit creator de şcoală, un
lider de curent civilizator în literatură şi vârf
de lance în acest domeniu aparent bătătorit al

tradiţiei literare româneşti în context
european. Pentru generaţia noastră el nu este
numai estetul rafinat (autor al unor studii care
certifică scriitorii români contemporani –
Generaţie şi creaţie, 1969, Identificări, 1977 sau
despre critica literară franceză de la Sainte-
Beuve la Jean Pierre Richard - Critică şi
profunzime 1974 ş.a.) dar şi criticul care a
deschis drumul afirmării deontologice într-o
vreme în care cenaclurile rămăseseră oaze de
efervescenţă în peisajul literar dinaintea anului
1989. Prin Cenaclul Universitas un suflu adus
din Geneva lui Marcel Raymond a înrâurit
viziunea tinerilor din acea perioadă, Andrei

Bodiu, Daniel Corbu, Caius Dobrescu, Horia
Gârbea, Ion Bogdan Lefter, Alexandru Muşina,
Cristian Popescu, Simona Popescu, Petruţ
Pârvescu, dezgheţându-le  curajul de a-şi
extinde aria de inspiraţie. În fine, prin Editura
Univers şi revista Cuvântul conduse după
1990, prin numeroasele articole din România
literară, Contemporanul, Cahiers Roumains
d'Etudes Litteraires, Revista "22" etc Mircea
Martin a cochetat cu marile adevăruri,
eseistica fiind un exemplu de principialitate
chiar dogmatică într-un amestec benefic cu
lecţiile de liberalism al ideilor în lumea noastră
potopită de contrarii.

Contact Int'l (CI): Iubite maestre, aş începe dialogul nostru
întrebându-vă cum apreciaţi tendinţele unor publicişti,
chiar conducători de reviste, scriitori fără opere reale, care în
articole contrafăcute frizează sfera intelectuală, scriu
articole bilanţioase și încearcă ierarhii în literatura română
de azi, găsind că sunt singurii autorizaţi să dea note, să
promoveze (în special nonvaloarea)? Şi legat de aceasta: care
poate fi viitorul unei culturi bazate pe noile structuri a cărei
valoare am comentat-o deja?

Mircea Martin (MM): Cine sunt scriitorii fără opere, care
scriu articole "contrafacute" și, în plus, "bilanțioase" ?
Înverșunarea întrebării e prea mare pentru ca să nu
aibă o țintă clară. Temându-mă că n-o s-o nimeresc,
nici nu încerc s-o identific și voi spune – previzibil - că
nu agreez astfel de "tendințe" și -i privesc cu
neîncredere și milă pe cei care s-ar considera "singurii
autorizați". Evident, asemenea practici nu ne pot duce
prea departe, cu atât mai puțin în viitor.

CI: Privitor la deschidere în literatură, nu credeţi că uneori,
condamnând vechiul dogmatism, unii dintre combatanţi ar
dori să instituie un nou dogmatism? Ce s-ar putea face
împotriva acestei situaţii?

MM: Deși literatura în sine, prin multitudinea de lumi pe
care ni le propune și prin varietatea de gusturi cu care
ne confruntă, ar trebui să descurajeze orice înclinații
dogmatice, există în câmpul literar oameni care fie că
nu sunt capabili să-și controleze asemenea porniri, fie
că le consideră o cale sigură de acces la autoritate, o
autoritate îndoielnică, de sigur, dar, nu o data,
eficientă - cel puțin în imediat. Iar pentru asfel de
oameni, imediatul contează !

Ce-i de făcut în ocurență ? Astfel de oameni nu se tem de
înverșunarea adversă, ci de... umor. Faceți o încercare !

CI: Aţi dat câteva volume de teorie literară care, simt, ar avea o
continuare. Un spirit polemic, precum cel din G. Călinescu
şi complexele literaturii române, se cere nu numai
reeditat ci extins asupra unei sinteze profunde asupra

Î
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literaturii contemporane asemănătoare acestei lucrări de o
superbă forţă receptivă pentru mulţi dintre discipolii
dumneavoastră. Care e stadiul unor astfel de cărţi şi al
enciclopediilor ce îmbracă teoria literaturii în ansamblul
studiului academic?

MM: Trec peste calificativele de mai sus ca să nu consum
nici spațiul revistei, nici timpul eventualilor cititori...
Da, ar merita să reiau cartea despre Călinescu după 30
de ani de la apariție... Dar acum sunt ocupat, confiscat
de acest Dicționar la care faceți aluzie și la care ați
acceptat să colaborați. Primul volum urmează să apară
la toamnă, pentru mine e un pariu din multe puncte
de vedere...

CI: Există în literele româneşti o aplecare notabilă spre
depistarea surselor şi spre denunţarea plagiatului. Coşbuc
era forfecat de un obscur Săghinescu pentru că ar fi furat
din autori germani; Camil Petrescu n-a scăpat nici el de
suspiciuni; marele Caragiale era incriminat pentru pastişă
după Lev Tolstoi; lui Sadoveanu şi mai recent lui Al. Piru,
Ion Gheorghe, Eugen Barbu şi alţii din zilele noastre sunt
incriminaţi precum Shakespeare sau Goethe care au
beneficiat de acuzaţii similare (nimic nu e nou sub soare!).
Cunoscându-vă verticalitatea aş dori să definiţi această
plagă care împreună cu furtul unor fragmente întregi (nu
numai de idei) se perpetuează şi azi şi până unde poate
merge inspiraţia unui autor plecând de la surse mai vechi şi
dând viziuni artistice originale?

MM: Întrebarea își conține răspunsul, ce să mai spun, să
condamn plagiatul ?

CI: Recunosc – tema mi s-a părut generoasă, dar necesită,
poate, o altă abordare și nu pe cea dintr-n flash al

întrebărilor care solicită răspunsuri pe măsură. Să trec la
următoarea idee. Lupta dintre generaţii, pe care optzeciştii
au dus-o uneori vehement alteori mai timid, după timpuri,
cu marii scriitori, uneori de sorginte comunistă, se pare că
s-a mutat deja în raporturile dintre reprezentanţii celor ce
au debutat după 2000 şi optzeciştii aflaţi la putere printr-o
ordine a lucrurilor impusă de vremurile instaurate de peste
douăzeci de ani. Întrebarea, destul de incomodă pentru un
vizionar de talia unui critic ca dumneavoastră este: mobilul
este acelaşi, bani şi putere? Sau iţele sunt azi mult mai
încâlcite decât odinioară?

MM: Lupta între generații e veche, mai veche, am
impresia, chiar decât ...generațiile, adică decât
conceptul de generație. E o înfruntare când mai
pașnică, politicoasă, când mai violentă - în funcție de
situația din câmp și de educația preopinenților. Ea se
poate cristaliza într-un conflict de opinii, de soluții
practice sau de gusturi, după cum se poate manifesta
și ca un conflict între persoane. La mijloc sunt adeseori
posturile, adică banii și puterea, cum se întâmplă prea
des la noi și în afara apartenenței la o generație sau
alta, dar există și o luptă pentru prestigiu, adică pentru
o putere simbolică. Mizele simbolice contau, se pare,
mai mult înainte de `90 decât acum când asistăm, nu
fără oarecare uimire, la aserviri politice ale atâtor
intelectuali și poeți în vederea obținerii de beneficii și
promovări de tot felul.

CI: Este critica noastră foiletonistică suficient de deschisă şi de
activă în decantarea valorilor? Care sunt criticii (ce semnea-
ză în revistele contemporane) care se bucură de stima
dumneavoastră?

MM: Răspunsul meu e pozitiv. Sunt mulți critici tineri de
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un mare (da, chiar așa !) talent. Dintre ei se vor
distinge aceia care vor da dovadă și de caracter, adică
de consecvență în timp (și în bine!) Să dau și câteva
nume dintre cele mai vizibile: Paul Cernat, Mircea A.
Diaconu, Daniel Cristea Enache, Ciotlos, Alex Goldiș,
Terian, Mihai Iovănel, Adrian Lăcătuș, Mihai Ene etc.
Țin să remarc și câteva nume feminine, ba chiar să
constat și numărul lor, nu numai calitatea - ceea ce nu
s-a întâmplat în cazul generațiilor mai vechi: Crina
Bud, Nicoleta Clivet, Teodora Dumitru, Bianca Burtă-
Cernat, Raluca Duna etc.

CI: Unii critici sunt prozatori sau poeţi, Această ipostază le
creează o situaţie favorabilă sau inconvenabilă în exercitarea
actului critic?

MM: Situația unui poet care face critică literară curentă
este oarecum "inconvenabilă", e adevărat, în masura în
care judecățile sale pot fi bănuite de gelozie literară.
Dar perspectiva interioară pe care criticii – artiști o pot
adopta în comentariile lor îi favorizează fără îndoială.
Din generația mea, Grigurcu și Ion Pop, poeți
inconfundabili, sunt critici de primă mână. Regretatul
Gheorghe Crăciun a fost nu numai un excelent
prozator, dar și un excelent critic.

CI: O critică de idei reală care să conducă la adevărate
dezbateri teoretice este o rara avis. Cum receptaţi scrierea

excelentă a unui confrante care vă invită la o polemică pe
teme literare?

MM: Imaginați o situație posibilă sau evocați o stare de
fapt? Să-mi fi scăpat mie o "scriere excelentă" al cărei
autor să mă invite la o polemică? Ar fi, într-adevăr, o
rara avis. Aș aprecia-o și i-aș răspunde.

CI: Nu mă îndoiesc, după cum vă cunosc, că nu ați face-o, și
cu siguranță, la nivelul unui adevărat cavaler - mânuitor al
condeiului ca armă sportivă. Cam în aceeași ordine de idei,
se remarcă azi multe voci care îşi văd periclitate tendinţele
de afaceri pe seama literaturii şi afirmă că numărul
revistelor literare este prea mare, neacceptând economia de
piaţă şi diversitatea de idei. Care este locul revistei de
provincie în contextul literelor româneşti contemporane?

MM: Sunt multe reviste literare la noi, mai ales dacă ne
gândim că în alte țări din est, în Ungaria, în Polonia, în
Cehia, numărul lor a scăzut dramatic imediat după
schimbarea regimului politic. In România ele au su-
praviețuit, ba chiar s-au înmulțit. Faptul e remarcabil,
chiar extraordinar, întrebarea este pe câți cititori fideli
poate conta fiecare.

Vizibilitatea unei reviste depinde de calitatea ei intrinsecă
și de capacitatea de a fi difuzată cum trebuie. Puține
reviste întrunesc, din păcate, ambele virtuți.

Cât privește condiția provincială, cred că putem să
constatăm - și să ne bucurăm: centralismul nostru
tradițional e în scădere.

CI : Simțind cum timpul se epuizează, mai îndrăznesc o ultimă
întrebare. Lucrați de aproape un deceniu la un mare
Dicționar de termeni nu numai literari ,ci culturali,cu
numeroși colaboratori. Ce vă face să pierdeți atâta vreme
într-o lucrare colectivă într-o epocă a individualismului ?

M.M. : Da,trăim o epocă a individualismului victorios, aș
spune parafrazând ...E unul dintre pariurile mele
contra curentului. Am crezut că pot dovedi că și noi
suntem în stare de o operă colectivă care, în plus, este
mai mult decât utilă într-un moment de schimbare a
paradigmelor în toate domeniile: în literatură, în arte,
în știintele omului, în cultură în general.

Trebuie să recunosc a nu fi măsurat, la dimensiuni reale,
dificultatea unei astfel de întreprinderi și nici impedi-
mentele co-laborării în spațiul autohton... dar, impor-
tant e faptul că primul volum va apărea la toamnă.

CI : Mulțumesc foarte mult. Cred din toată inima că ceea ce am
comis prin acest interviu să fie nu numai interesant ci și
benefic. De fapt așa ați și afirmat: tot ceea ce facem trebuie
să folosească într-un fel cuiva...
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Emilian DOBRESCU

Criza
mondială a
educaţiei

n ultimi ani, multe state ale planetei s-au
confruntat cu scăderi semnificative ale
standardelor şi rezultatelor obţinute în

domeniul educaţiei. Numai în ultimul deceniu, SUA,
Spania, Japonia, Norvegia, Italia, Franţa şi Rusia, dar şi
multe alte ţări au cunoscut o scădere a ratei de
alfabetizare, în timp ce în Franţa, Japonia, Belgia şi în alte
ţări dezvoltate, numărul copiilor cu talent la matematică
a scăzut. Finlanda şi Coreea de Sud se află printre
puţinele ţări în care standardele s-au îmbunătăţit. Mai
mult, spre deosebire de Statele Unite, unde universităţile
continuă să menţină standarde foarte ridicate, în Europa
doar câteva instituţii de învăţământ se numără printre
cele mai bune din lume. Dar dacă educaţia este în criză în
această lume bogată, în rândul ţărilor în curs de
dezvoltare este dezastru: în aceste state, educaţia
“consumă” o proporţie notabilă din bugetul naţional,
fără să producă rezultate semnificative; apoi, chiar şi
acele ţări care au avut succese economice, eşuează când
vine vorba de educaţie.

“Educaţia” este citată în repetate rânduri, ca soluţie
la majoritatea problemelor lumii. Dar nimeni nu pare să
ştie cu adevărat ce să facă. S-au propus măsuri care au
adus mai multe computere în sălile de clasă, salarii mai
bune pentru profesori, reducerea numărului de elevi
dintr-o clasă, creşterea competiţiei între şcoli şi între
profesori etc. etc. Acestea, şi multe alte soluţii au fost
încercate, dar rezultatele sunt departe de a fi
convingătoare. Prin urmare, ce înseamnă toate astea?
Găsirea unei soluţii pentru criza educaţiei este la fel de
importantă ca şi ieşirea din criza financiară.

Potrivit Fondului ONU pentru populaţie
(UNFPA), declinul demografic din România va afecta în

următorii ani atât sistemul educaţional românesc, cât şi
piaţa muncii. Numărul absolvenţilor de liceu scade
vertiginos - în 2008 au fost cu aproape 30.000 mai puţini
decât în 2007, iar în anii 2009 şi 2010 am pierdut –
conform statisticilor demografice referitoare la numărul
naşterilor, cca 60.000 tineri anual, care puteau să ocupe
locurile de muncă sau băncile universităţilor. Ministerul
Educaţiei a scăzut pentru anul universitar 2007-2008
numărul de locuri alocate universităţilor cu 8 la sută, de
la 62.000 la 57.000. Din analizele statistice rezultă că în
2013 vom avea cu 20 la sută mai puţini elevi decât în
2005, iar în 2025 - cu 40 la sută mai puţini1.

Potrivit Eurostat (Biroul de statistică al Uniunii
Europene), ţara noastră înregistra în 2008 cel mai mic
număr de angajaţi care prestează muncă intelectuală, 36
la sută, faţă de media UE de  62,5 la sută. Specialiştii
români care nu desfăşurau o muncă manuală (21,7 la
sută din populaţia activa) erau mult mai puţini decât cei
din Ungaria - 34,5 la sută, Cehia - 39,5 la sută, Polonia -
32,5 la sută sau Bulgaria - 28 la sută.

Performanţele obţinute de elevii din România la
principalele evaluări internaţionale (PISA, TIMSS şi
PIRLS) se află mult sub media internaţională, fiind
semnificativ mai slabe decât cele ale elevilor din ţările
vecine, intrate în UE în 2004. “Aceste performanţe ne
arată că trebuie să punem capăt iluziei că avem un sistem
performant, invocând reuşitele la olimpiadele
internaţionale. Rezultatele olimpicilor noştri sunt prea
puţin relevante pentru sistem: ele reflectă excelenţa lor
personală şi a câtorva profesori care îi pregătesc,

1 după Andreea Pora, Criza trece, educaţia rămâne, în Revista 22, 18
august 2009, p. 4
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nicidecum starea sistemului”, spunea Mircea Miclea,
preşedintele Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza
Educaţiei. Potrivit acestuia, România nu are, în
momentul de faţă, un registru naţional al calificărilor
pentru învăţământul superior. Aceasta face ca
universităţile să ofere multe specializări care nu se
finalizează într-o calificare relevantă pentru piaţa muncii.
În cadrul Uniunii Europene, există un Index European al
Calificarilor (EQF), care defineşte calificările în termeni
de rezultate ale învăţării, pe baza căruia se pot elabora
structurile naţionale de calificări. Nu există studii
referitoare la necesităţile pieţei muncii de care Ministerul
Educaţiei să ţină cont în stabilirea grilelor de şcolarizare.
Există zone unde este un deficit evident, cum ar fi
construcţiile sau ingineria, dar unde «producţia» de
specialişti este foarte mică. În schimb, avem un excedent
de absolvenţi pe profilele drept, ştiinţe economice, litere
sau jurnalism2.

Periodic, în istoria omenirii specaliştii în didactică şi
în ştiinţele educaţiei au constatat inadaptarea mai mult
sau mai puţin accentuată a şcolii la viaţă. În lucrarea sa
“Criza mondială a educaţiei”, publicată în 1968,
americanul Philip Coombs a semnalat existenţa unor
decalaje funcţionale între educaţie, ca subsistem social şi
celelalte subsisteme ale societăţii, fenomene care se
exprimă prin: a) decalajul între oferta (prea mică) şi
cererea (prea mare) de educaţie de calitate; b) decalajul
între calitatea resurselor umane oferite de educaţie şi
necesităţile sociale; c) inadaptarea programelor de
învăţământ şi a metodelor la cerinţele societăţii; d) inerţia
structurilor organizatorice ale sistemelor educaţionale, în
raport cu dinamica rapidă a societăţii contemporane ş.a.

Cercetările întreprinse mai ales de sociologi
asupra cauzelor crizei educaţiei contemporane au scos în
evidenţă şi alte deficienţe majore ale organizării
proceselor de învăţământ, care nu-l ajută suficient pe
individ să se socializeze, să dobândească o autentică
natură umană îndreptată spre a servi mai mult
scopurilor colective, decât individuale. Termenul de
“criză” a început să semnifice faptul că sistemele actuale
de educaţie şi de învăţământ se dovedesc ele însele
incapabile să ofere cadrul soluţionării problematicii
omului, formării lui ca personalitate complexă. Educaţia,
aşa cum este ea practicată, nu îl ajută pe om să se ridice la
adevărata sa natură umană care, în esenţă, presupune
cunoaştere de sine, emancipare treptată prin

cunoaşterea servituţilor naturale şi sociale; dedublare
într-o lume a ideilor, care generează permanenta
preocupare de autodepăşire. În opoziţie cu această
menire, sistemele educative probează limite şi
contradicţii care se exprimă în producerea unor tipuri
umane specifice.

În aceşti ultimi ani, 2009-2010, în care toată
atenţia noastră este îndreptată asupra crizei financiare şi

2 idem

economice, există – din nou - o altă criză care trece
aproape neobservată. Ne referim la criza din educaţie.
Aceasta ţine în principal de două aspecte: în primul rând,
declinul calităţii sistemului de învăţământ din cele mai
multe ţări ale planetei, din ţările europene şi din ţara
noastră, iar în al doilea rând, scăderea ratei de frecvenţă
şcolară, altfel spus abandonul şcolar3. În vremurile
noastre, după exercitarea actului educaţional de-a lungul
a mai multe milenii de civilizaţie umană conştientă pe
Terra, în cadrul unor imperii sau state de sine stătătoare,
la nivelul fiecărei familii sau individ uman, este greu de
imaginat că în România sau alte ţări de pe planetă, puţine
la număr, mai există copii care nu merg la şcoala. Dar,
din păcate, acest lucru este o realitate, iar criza
economică adânceşte şi mai mult fenomenul.

Fiinţele umane nu conştientizează încă, după atâtea
milenii de civilizaţie, că fără educaţie şi acces la educaţie
viaţa respectivului individ nu are sens: nu numai că nu
are acces civilizat îndelinirea celor mai elementare
trebuinţe, dar nu are nici o şansă de a trăi şi găsi un loc
de muncă decent, se află în imposibilatea de a face faţă
cerinţelor cotidiene ale unei vieţi moderne, cum ar fi
completarea unui formular, deschiderea unui cont
bancar, formularea unei cereri pentru un loc de muncă
sau pentru obţinerea unui ajutor sau exercitarea altor
drepturi. Educaţia oferă cheia care deschide porţi în
viaţă, calea pentru a obţine această cheie înţelegând şi
aplicând concepte, noţiuni elementare sau complexe
pentru existenţă. Fără educaţie, dezvoltarea individuală,
familială, de grup şi socială, pe toate palierele
subsistemelor economic, social, politic, cultural şi
spiritual, rămâne blocată pentru totdeauna.

Lipsa educaţiei face ca o persoană să nu deţină
cunoşstinţele necesare pentru a se putea elibera din
cămaşa de forţă a sărăciei şi promiscuităţii. Această
persoană este exclusă din societate, ceea ce înseamnă
„excludere socială”. Opusul acestui fenomen este
„incluziunea socială” şi nimic nu deschide drumul spre
incluziune socială mai mult decât o educaţie decentă.
Aceasta acordă şansa integrării sociale, pentru a obţine
un loc de muncă decent, şansa de a se bucura de o stimă
de sine şi socială mai ridicată, şansa de a se dezvolta la
potenţialul maxim al persoanei sau personalităţii
respective.

2,25 milioane de copii reiau, teoretic, procesul
educaţional la începutul fiecărui an şcolar în Romania;
anual, la actualele rate de natalitate, la mijlocul lui
septembrie încep şcoala cca 220.000 de copii. Legal,
învăţământul de zece ani este obligatoriu în ţara noastră.
Şcoala reprezintă şi în ţara noastră, de cca 150 de ani la
nivel statal, o etapă importantă în procesul de socializare

3 după Edmond McLoughney (reprezentant UNICEF în România),
Fiecare copil trebuie să meargă la şcoală, pe site-ul www.EurActiv.ro,
vizitat în ziua de 22 octombrie 2010
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al fiecărui copil, fiind o parte fundamentală a dezvoltării
fiinţei umane.

Pentru un număr anual de cca 350.000 de copii
din România, educaţia este precară sau chiar inexistentă.
Acesta este numărul surprinzător de mare de copii care
nu sunt înscrişi sau nu frecventează şcoala. Şi din acest
punct de vedere, evoluţiile economice şi sociale din
ultimele două decenii au marcat un viguros salt înapoi
pe plan educaţional al României, de 50 sau 100 de ani!
Asemenea rate ale abandonului şcoalr sunt neîntâlnite
într-o ţară civilizată (mai poţi fi oare civilizat fără acces la
educaţie, la ultimele cuceriri ale ştiinţei şi culturii şi la
zestrea de cunoaştere reînnoită permanent de Umani-
tate?). Copii români care nu merg anual la şcoală
reprezintă azi 15 la sută din populaţia de vîrstă şcolară şi
din viitorul ţării care se iroseşte astfel. Fără o educaţie de
bază omul nu se poate bucura de o viaţă decentă şi nu-şi
poate aduce aportul individual şi social la cunoaşterea
umană!

Copiii neşcolarizaţi au în România, ca pretutin-
deni în lume, câteva caracteristici comune: provin în
principal din familii sărace, iar părinţii lor au un nivel
scăzut de educaţie sau sunt, ei înşişi, analfabeţi. În multe
cazuri, fac parte dintr-o minoritate preponderentă, în
cazul nostru din minoritatea ţigănească. În acest an
şcolar, 2010-2011, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Copii (UNICEF), organism specializat al ONU, filiala din
România, şi-a unit forţele cu Ministerul Educaţiei, cu
autorităţi locale şi cu unele ONG-uri pentru a face ceva
în legătură cu această situaţie inacceptabilă. Intervenţia
efectuată s-a concentrat pe acele judeţe şi, în interiorul
acestora, pe comunităţile care au cele mai mari probleme
legate de neparticiparea la actul educativ; astfel, au fost
selectate 38 de comunităţi cu rate ridicate ale
abandonului şcolar pentru a beneficia de atenţia specială
a autorităţilor. Acţiunile au vizat trei elemente: a)
vizitarea familiilor cu probleme pentru a le convinge să
îşi trimită copiii la şcoală; b) desfăşurarea unor acţiuni în
şcolile care înregistrează rate mari ale abandonului şcolar
pentru ca aceste unităţi şcolare să devină mai primitoare
pentru copiii săraci şi defavorizaţi şi, c) abordarea unor
căi pentru convingerea comunităţilor locale să sprijine în
mod special, familiile şi şcolile respective pentru a se
asigura că fiecare copil din comunitatea respectivă are
acces la educaţia de bază, care este de altfel un drept al
său. La baza acestei acţiuni concertate, de data aceasta la
nivelul întregii ţări, se află un proiect pilot desfăşurat în
judeţele Giurgiu şi Călăraşi, două din cele mai sărace
judeţe ale României. Rezultatele bune care se pot obţine,
pot crea momentul oportun pentru declanşarea altor
iniţiative similare în alte comunităţi cu probleme legate
de frecventarea şcolii. Acţiunea concertată de
conştientizare şi acţiune la nivelul întregii ţări poate da
roade cu condiţia realizării ei, conform scopurilor şi
obiectivelor propuse. Acest lucru ar putea avea un
impact extraordinar asupra problemei abandonului

şcolar şi ar putea asigura participarea la fenomenul
educativ al copiilor respectivi, cu condiţia îndepărtării
cauzelor economice şi sociale care au condus la această
situaţie.

Modelul educaţional actual
Elementele perene ale modelului educaţional;
Imperfecţiunile modelului de învăţământ universitar actual;
Politica educaţională în România

Elementele perene ale modelului
educaţional

ducaţia reprezintă un efect social al acţiunii
umane multimilenare, izvorâtă din experienţa
acumulată de om în întreaga sa existenţă, dar

şi din cunoaşterea tehnico-ştiinţifice, care-şi pun
amprenta asupra evoluţiei omului şi societăţii în general.
Economia şi sociologia educaţiei, discipline ştiinţifice de
graniţă, care studiază efectele economiei, respectiv ale
societăţii asupra evoluţiei educaţiei, a căpătat conotaţii
teoretice şi practice deosebite de-a lungul secolelor al
XIX-lea şi al XX-lea şi le putem considera acum, la
începutul mileniului al III-lea, discipline ştiinţifice
importante, graţie acumulărilor ştiinţifice produse în tot
acest timp, în cadrul disciplinelor socio-umane şi ale
naturii, acumulări pe care educaţia le sintetizează
strălucit.

Apreciem că, pe măsură ce societatea umană, dar şi
naţiunile, au mai mult acces la cunoştinţe şi informaţii
ştiinţifice, la educaţie în general, exercitată asupra
individului uman prin intermediul unor modalităţi
clasice sau moderne, cu atât educaţia este mai importantă
pentru evoluţia societăţii respective. Cu cât o societate
este mai evoluată educativ şi ştiinţific, cu atât ea este mai
eficientă în planul activităţii sociale. Societatea
cunoaşterii, actualul tip de societate umană planetară, are
nevoie de un nou model educaţional, care să cuprindă ca
pe nişte cazuri particulare vechile modele educaţionale, a
căror viabilitate a fost demonstrată din antichitate şi până
în prezent în epocile istorice, în spaţiile şi arealele
geografice respective. Niciodată n-a fost mai importantă
educaţia pentru societatea umană ca în această perioadă.
Cunoaşterea de către toţi membrii societăţii a întregului
ansamblu de informaţii acumulate de omenire de-a
lungul timpului şi a modului în care acestea sunt
utilizate pentru desfăşurarea pozitivă a tuturor
activităţilor umane pe planetă este deosebit de
importantă. Aceasta generează concluzia importanţei
deosebite a rolului jucat de educaţie în progresul uman.

Ca totalitate a experienţelor umane, acumulate şi
transmise din generaţie în generaţie, educaţia face parte

E
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din sistemul social global. Menirea educaţiei se
realizează în societate, atât în cadrul familiei ca primă
entitate cu scop de transmitere a cunoştinţelor
acumulate, în cadrul sistemului de învăţământ (sistemul
social instituţional al educaţiei), pe diferitele sale trepte
dar, mai ales, de-a lungul întregii vieţi a individului, prin
sistemul educaţiei permanente.

Toate aceste trei secvenţe - stadii de realizare a
educaţiei ca subsistem al sistemului social global sunt
direct dependente de stadiul economic de dezvoltare a
fiecărei societăţi şi sunt influenţate de totalitatea
cunoştinţelor acumulate, de ideile şi doctrinele specifice
fiecărei perioade istorice, care-şi pun amprenta asupra
educaţiei în fiecare tip de societate, până la nivelul celor
mai mici entităţi individuale şi instituţionale din
societatea respectivă.

Educaţia este specifică fiecăreia din perioadele
caracteristice evoluţiei individuale (copilărie, vârstă adul-
tă, bătrâneţe) dar şi perioadelor istorice trăite de fiecare
individ. Educaţia este, deci, o chintesenţă a spiritului
epocii respective şi a tot ce a creat mai valoros omenirea
până în acel moment.

Idealul social a reprezentat, în fiecare perioadă
istorică parcursă de omenire o culme, un vis, un standard
superior, de fiecare dată altul, calitativ mai înalt decât
standardele anterioare, către care cei mai luminaţi
oameni s-au îndreptat folosindu-şi toate abilităţile şi
cunoştinţele dobândite. Similar, idealul educaţional a
reprezentat şi reprezintă, pentru fiecare tip de societate,
tot ceea ce este mai bun şi mai valoros în gândirea epocii
respective, în acumulările ideatice, spirituale. Există o
relaţie reciprocă de intercondiţionare între idealul social
şi cel educaţional - primul ca realizare palpabilă a tuturor
factorilor şi efectelor sociale interumane, al doilea ca
ilustrare la nivelul cunoaşterii şi al gândirii a acestor
realizări materiale.

Funcţiile generale ale educaţiei sunt acelea de:
transfer a cunoştinţelor dobândite de omenire prin
activitatea fiecărei generaţii; formare şi perfecţionare a
pregătirii profesionale, de specializare a fiecărei persoane
aptă de muncă într-o meserie sau profesie. Funcţiile
speciale sunt legate de adaptarea creativă, de îmbogăţi-
rea permanentă a cunoştinţelor dobândite de fiecare
dintre noi în procesul învăţării şi aplicării lor cotidiene.
Funcţiile generale şi speciale se realizează prin interme-
diul sistemului social instituţional al educaţiei. Atât la
nivelul sistemului social instituţional al educaţiei (creşe,
grădiniţe, şcoli, facultăţi, sistemul educaţiei permanente,
sistemul perfecţionării pregătirii profesionale), cât şi la
nivelul tuturor celorlalte organizaţii şi instituţii sociale cu
rol educativ se realizează o întrepătrundere între trans-
miterea de cunoştinţe şi informaţii acumulate la nivel
general, particular şi specific. Dacă educaţia realizată
prin sistemul de învăţământ este considerată primordială
şi de cea mai mare importanţă, educaţia oferită prin
intermediul celorlalte instituţii sociale o putem considera

o educaţie specială, adecvată instituţiilor respective.
Considerăm că societăţile cele mai productive şi mai
eficiente, deci care au existat o perioadă cât mai
îndelungată de timp, sunt acelea în care educaţia
membrilor societăţilor respective se realizează într-o
manieră constructivă în toate tipurile de organizaţii şi
instituţii sociale, în primul rând în instituţiile şcolare.

Evoluţia societăţii omeneşti până în prezent a
demonstrat că educaţia şi transmiterea eficientă a
acesteia către membrii societăţii respective, reprezintă
factorul primordial, principiul funcţionării acesteia la cei
mai înalţi parametri. Factorii sociali educativi exercitaţi la
nivelul tuturor instituţiilor unei societăţi sunt cei care
asigură evoluţia pozitivă a tuturor persoanelor, luate
fiecare în parte sau la nivelul de ansamblu al societăţii
respective.

Reînnoirea continuă a conţinuturilor educaţiei şi
învăţământului este dictată de acumularea permanentă
de cunoaştere şi realizări umane, care constituie baza
evoluţiilor viitoare ale societăţii respective. Popoarele
care, din diverse motive, nu fac acumulări de bunuri
materiale şi cunoştiinţe spirituale, au fost, sunt şi vor fi
eliminate din istorie. Pe acest fundament al dezvoltării
permanente a unei societăţi, se impune reînnoirea
continuă, adaptarea la noile nevoi a sistemului de
învăţământ şi educaţie. Tot ceea ce se descoperă, se
cataloghează şi se aplică, provenind din ştiinţele naturii
şi ştiinţele umane se regăseşte implicit în sistemele de
educaţie şi învăţământ ale societăţii respective. Este
valabil pentru orice societate umană, în mod deosebit
pentru societatea românească din ultima sută de ani, care
a acordat o atenţie specială preluării, învăţării şi aplicării
cunoştinţelor din ştiinţele naturii şi ştiinţele umane.

De-a lungul evoluţiei istorice, toate societăţile au
cunoscut şi au adoptat, mai devreme sau mai târziu,
modificările impuse de progresul ştiinţific şi evoluţia
gîndirii. Aceste modificări se regăsesc în special în
conţinutul profesiunilor, în mobilitatea profesională şi
socială, care subliniază necesitatea educaţiei permanente.
Dacă educaţia ca fenomen social-cultural, poate fi abor-
dată atât din perspectivă istorică, dar şi din perspectivă
ontogenetică (a accesului la educaţie al fiecărei persoane
în evoluţia acesteia), educaţia permanentă reprezintă o
necesitate a omului contemporan, nevoit să facă faţă
schimbărilor inerente în educaţia propriu-zisă, determi-
nată de evoluţia în dinamnică ascendentă a cunoaşterii
existente la nivelul vremii sale. În timp ce educaţia
reprezintă un fenomen istoric, ştiinţific şi social-cultural,
educaţia permanentă este numai un fenomen ştiinţific şi
social-cultural al contemporaneităţii. Ea reprezintă un
concept şi un proces de maximă actualitate, ce ilustrează
activitatea integratorie a tuturor actelor şi modalităţilor
de educaţie, într-un continuum spaţio-temporal.

Admiţând că educaţia cuprinde idei şi cunoştiinţe
despre tot ce a creat mai valoros omenirea în decursul
existenţei sale multimilenare şi transmiţând această
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chintesenţă spirituală din generaţie în generaţie, omul nu
face decât să-şi perpetueze propria existenţă fizică şi
spirituală. Savanţii nu au reuşit încă să determine
existenţa şi să izoleze în genomul uman o genă
reponsabilă cu educaţia persoanei respective (autoedu-
caţia, educaţia permanentă, educaţia de-a lungul întregii
vieţi). Aceasta semnifică faptul că educaţia, ca fenomen
social multipolar, nu a fost încă eternizată în structura
noastră cromozomială, pentru că ea continuă să fie
exercitată încă de la primele şi până în ultimele momente
ale vieţii persoanei respective. Un loc aparte în modali-
tăţile de exercitare a fenomenului educativ de-a lungul
vieţii persoanei îl constituie  socializarea tinerei generaţii.
Realizată în maniere unice în spaţiu şi timp, condiţionată
în special economic, educaţia are o contribuţie
hotărâtoare la formarea  individuală a omului, iar apoi,
prin repetarea ei de către fiecare individ, prin fenomenul
de reproducţie al educaţiei, ea are o influenţă la nivelul
întregii societăţi. Ştiinţa a demonstrat că factorii ereditari
şi cei legaţi de socializare sunt la fel de importanţi în
viaţa fiecărui individ. Nenumăratele cazuri de copii şi
oameni sălbatici descoperite, măsurate şi evaluate,
demonstrează că omul nu se poate forma ca om, fără
educaţia din familie şi din societate, rămînând la sau
depăşind doar puţin stadiul de animalitate.

Toate epocile istorice şi toate societăţile umane au
folosit educaţia pentru a controla evoluţia şi manifes-
tările oamenilor respectivi. Marile sisteme religioase ale
omenirii nu sunt decât chintesenţe ale educaţiei milenare
a popoarelor respective, regăsite în viaţa de fiecare zi din
societăţile în cauză. Regăsită totdeauna în spiritul epocii

respective, de la gama de reprezentări economice şi până
la cele ideologice, educaţia nu face decât să reprezinte
ceea ce este permis şi ceea ce este interzis membrilor
societăţii respective.

Ca formă de control social, educaţia a devenit şi o
modalitate de dirijare a evoluţiei sociale şi stă la baza
tuturor transformărilor care se petrec în societate. Am
putea numi această situaţie “cercul vicios” al educaţiei,
adică acel sistem care crează norme şi valori pe care le
impune şi le modifică în funcţie de stadiul atins de
ştiinţă, tehnologie şi cunoaştere, existând pericolul ca, la
un moment dat experimentele planetare să scape de sub
control. Deci, orice societate şi orice fiinţă umană sunt
rodul educaţiei pe care au cunoscut-o. Educaţia
respectivă generează efecte şi rezultate care ar trebui să
fie superioare, să depăşească nivelul anterior al
cunoaşterii.

Evoluţia societăţilor contemporane are un puternic
impact asupra educaţiei. Toate fenomenele economice,
sociale, politice şi culturale cu care ţările respective sau
întreaga planetă se confruntă, se răsfrâng, direct sau
indirect asupra fenomenului multipu şi complex al
educaţiei. Educaţia reprezintă, ea însăşi, sinteza sui
generis a acestor fenomene ale lumii contemporane. De
aceea, ar fi de dorit ca ţările lumii şi planeta însăşi să fie

supuse numai fenomenelor şi influ-
enţelor de natură pozitivă; din păca-
te, predomină, apreciem, fenomene şi
influenţe de natură negativă, ceea ce
conduce la structurări negative ale
fenomenului educaţional pe planetă.
Astfel de influenţe negative sunt
generate de neacoperirea necesităţi-
lor fiziologice minime pentru cea mai
mare parte a locuitorilor planetei,
care trăiesc în statele sărace şi foarte
sărace (din 178 de state membre ale
ONU, cca 150 sunt au probleme mari
şi foarte mari generate de sărăcia
endemică şi lipsa resurselor pentru
educaţie), de problemele economice
şi sociale majore cu care aceste state
se confruntă (subdezvoltare economi-
că, calitate a vieţii sub standardele
acceptate etc).

La acest început de nou secol şi
mileniu, educaţia este profund
marcată de fenomenul hiper media:
atenţia acordată mass media tinde să
depăşească, pentru majoritatea

cetăţenilor, atenţia acordată educaţiei. Deşi prin mass
media ar trebui să fie realizată măcar o parte din educaţia
copiilor, tinerilor şi adulţilor, realitatea demonstrează că,
exceptând unele iniţiative pozitive şi sporadice, în rândul
cărora se situează şi învăţământul deschis la distanţă
(IDD), hiper-media influenţează nociv, fiinţa om,

Constantin Tofan
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educaţia şi personalitatea acestuia. Numeroase studii sau
exemple concrete demonstrează acest fapt. De altfel, o
autoanaliză cât mai obiectivă a fiecăruia dintre noi pune
în valoare consecinţele negative pe care le suportăm din
pricina fenomenului hiper-media.

O importanţă covârşitoare asupra educaţiei
viitorului sau asupra viitorului educaţiei o au sistemele
de valori şi norme, în continuă evoluţie şi transformare,
în pas cu schimbările economice, sociale, politice şi
culturale. Este evident că, aşa cum s-a întâmplat de-a
lungul timpului, schimbările petrecute în sistemele de
valori naţionale şi internaţionale îşi vor pune amprenta şi
în viitor asupra educaţiei înţeleasă în sensul său cel mai
general, ca activitate socială vizând transmiterea către
indivizi a moştenirii colective a societăţii în care aceştia
se inserează.

Imperfecţiunile modelului de
învăţământ universitar actual

e-a lungul timpului, de la înfiinţarea primelor
universităţi în perioada Evului Mediu şi până în prezent,
sistemul de învăţământ superior, adică mai de sus,
deasupra celorlalte sisteme, nu a cunoscut de peste 500
de ani mari schimbări, cu excepţia celor recent introduse
de tehnologiile informaţiei şi comunicării, care nu
efectează nici acestea nivelul atins de cunoaştere, ci,
numai suportul informaţiei. Primul sistem de învăţământ
care trebuie să fie schimbat radical, să fie restructurat în
completarea sistemelor preuniversitare (preşcolar şi
şcolar) este sistemul universitar.

Prefigurând necesitatea de transformare a
sistemului de învăţământ superior românesc, în aprilie
2009, Coaliţia pentru Universităţi Curate (CUC) a
publicat topul celor mai integre universităţi din România.
Evaluarea celor 42 de universităţi - cca jumătate din
universităţile româneşti de stat şi private s-a axat pe 4
criterii: transparenţă şi corectitudine administrativă,
corectitudine academică, calitatea guvernanţei şi
management financiar. CUC a evaluat şi modul în care
sunt administrate universităţile; în urma acestei evaluări
s-a constatat că universităţile analizate suferă încă de
nepotism, de o toleranţă ridicată la plagiat şi corupţie.
CUC4 a evaluat 42 de universităţi de stat din totalul de
56. Universităţile din provincie au dominat topul alcătuit
de CUC. Pe primele trei locuri se numără universităţi din
ceea ce frecvent numim, provincie: Universitatea de
Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Universitatea de
Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj Napoca şi
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Între
primele 10 universităţi, doar trei sunt din Bucureşti.

4 ***, Topul integrităţii universităţilor din România: Universităţile din
provincie, mai “curate” decât cele din Bucureşti, pe site-ul
www.EurActiv.com, 13 aprilie 2009

Şapte dintre universităţile evaluate au obţinut punctaje
foarte slabe, fiind catalogate cu 0 stele. Dintre cele şapte
universităţi codaşe, trei sunt din Capitală: Universitatea
de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară,
Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila şi
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. În
raportul dat publicităţii, CUC prezintă problemele
negative identificate în universităţile de stat din
România:
- Prezenţa extinsă a familiilor universitare: în 95 la
sută dintre universităţile evaluate, a putut fi identificat
un număr mare de familii universitare. Spre exemplu,
într-una din universităţile evaluate, în interiorul unei
facultăţi există opt perechi, trei soţ-soţie şi cinci tată-fiu.
Ţinând cont de numărul total de cadre didactice
analizate (45), incidenţa familiilor universitare este foarte
mare. Potrivit raportului detaliat al CUC, numai în
Universitatea Bacău sunt angajate pe diverse posturi
aproximativ o sută de familii, soţ şi soţie sau părinte-
copil.

- Restricţionarea accesului la informaţii
de interes public. Autonomia universitară
este înţeleasă greşit în multe dintre cazuri,
din această perspectivă. Numai 38 la sută
dintre universităţile de stat sunt
transparente administrativ.

- Toleranţa crescuta la fenomenul de plagiat: în ciuda
numeroaselor scandaluri cu privire la fenomenul
plagiatului, universităţile nu au instrumentele necesare
controlului acestui fenomen.
- Sistem închis la intrarea în universităţi: Astfel,
majoritatea posturilor sunt „dedicate” unor persoane
dinainte stabilite, totul aflându-se sub acoperire legală.
Această problemă este exacerbată de lipsa acută de
personal didactic calificat, de cele mai multe ori şi de
lipsa unei strategii manifeste de atragere de noi cadre
didactice printr-o competiţie reală.
- Neimplicarea reală a studenţilor în procesul
decizional: din totalul de 42 universităţi analizate, doar
21 la sută îndeplinesc condiţiile de participare a
studenţilor, de multe ori această implicare existând doar
pe hartie.
- Practici de management financiar deficitar: 38 la sută
dintre universităţi au dat dovadă de lipsă de transpa-
renţă la această categorie, nepunând la dispoziţia
evaluatorilor documentele necesare evaluării acestui
punct ori aceste documente erau incomplete.
- Existenţa cazurilor de corupţie gravă: din totalul de
universităţi, 16 la sută au fost în proces cu angajaţii
şi/sau studenţii pe chestiuni de corectitudine şi au
pierdut. În 14 la sută, au existat cazuri anchetate de
procuratură pentru corupţie, hărţuire sexuală,
discriminare pe ultimii 4 ani. În 17 la sută dintre cazuri
au existat rapoarte negative ale Curţii de Conturi, Gărzii
Financiare, OLAF, corpul de control al Ministerului, în

D
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ultimii 4 ani. În 10 la sută dintre cazuri au existat dovezi
de falsificare gravă a diplomelor în ultimii 10 ani.

Nici o universitate din cele 42 evaluate nu a întrunit
punctajul maxim, astfel că nu avem nici o universitate de
cinci stele. Această evaluare reflectă starea destul de
proastă în care se află învăţământul universitar din
România. Performanţa sectorului public este strâns
corelată cu integritatea acestuia. Educaţia superioară nu
face excepţie de la această regulă. România se află pe
locul 70 în lume, potrivit indexului de percepţie privind
corupţia Transparency International 2008, reprezentând
cea mai coruptă ţară dintre noile state membre ale
Uniunii Europene. În timp ce corupţia la nivel
administrativ şi politic primeşte foarte multă atenţie din
partea Comisiei Europene şi a presei, corupţia în
domeniul educaţiei este un subiect mai puţin discutat,
deşi în sondaje, publicul îşi manifestă nemulţumirea.

În România, 77 la sută dintre studenţi şi 35 la sută
dintre cadre didactice consideră că nivelul de corupţie în
universităţile româneşti este ridicat. Mai mult, 50 la sută
dintre studenţi şi 28 la sută dintre cadrele didactice din
universităţile publice ştiu că în departamentul lor există
profesori care primesc daruri/bani de la studenţii lor5. În
acest context, autonomia universitară este un subiect
sensibil, caci fără un set de structuri de control bine puse
la punct, autonomia unei instituţii poate agrava
problema corupţiei în sistemul universitar. Pentru că
structurile Ministerului Educaţiei de penalizare nu sunt
de ajuns ca să prevină corupţia şi lipsa de calitate
academică în universităţi, numai aducând aceste
probleme în sfera publică şi supunându-le unei
dezbateri, cetăţenii pot fi încurajaţi să ceară în mod activ
responsabilitate din partea acestor instituţii publice.

La finalizarea proiectului, CUC a atras atenţia asupra
următoarelor puncte slabe din sisemul de învăţământ
universitar românesc:

1. Restricţionarea accesului la informaţii de interes
public

Universităţile nu cunosc prevederile legii liberului
acces la informaţia publică (Legea 544/2001) şi legii
privind publicarea declaraţiilor de avere şi de interese
(Legea 144/2007), nerespectând termenii legali sau fiind
foarte suspicioase în emiterea informaţiilor solicitate.
Autonomia universitară este înţeleasă greşit în multe
dintre cazuri, din această perspectivă. Numai 38 la sută
dintre universităţile de stat sunt transparente
administrativ.

Opacitatea universităţilor cu privire la propriile
proceduri şi rezultate poate fi identificată inclusiv prin
simpla accesare a site-urilor universităţilor care în mod

5 Comşa, M., Tufiş, C. şiVoicu B, 2007, Sistemul Universitar Românesc, pe
site-ul http://www.osf.ro/ro/fisier_publicatii.php?id_publicatie=600, pag.
70, vizitat pe 5 mai 2010

frecvent nu includ informaţii referitoare la: concursuri de
ocupare a posturilor didactice, performanţele cadrelor
didactice, conţinutul cursurilor universitare, deciziile
structurilor interne ale universităţilor.

2. Toleranţa crescută la fenomenul de plagiat
În ciuda numeroaselor scandaluri cu privire la

fenomenul plagiatului, universităţile nu au instrumentele
necesare controlului acestui fenomen. Starea de facto la
momentul de faţă este una în care există reguli de
combatere ale acestui fenomen dar ele stau doar pe
hârtie, sau sunt atât de vagi încât lasă loc de interpretare.
Când se ridică problema transpunerii în practică, acestea
sunt total ignorate, situaţie întâlnită în 71 la sută dintre
universităţi, un număr extrem de mare ce ar trebui să
creeze îngrijorare privind amploarea fenomenului. Dacă
regulile chiar s-ar aplica şi studenţii ar fi exmatriculaţi şi
profesorilor li s-ar desface contractul de muncă, s-ar
schimba regulile jocului.

3. Prezenţa extinsă a familiilor universitare
Nepotismul este o problemă care agravează starea

sistemului închis în învăţământul superior românesc. În
95 la sută dintre universităţile evaluate, a putut fi
identificat un număr foarte mare de familii universitare.
Spre exemplu, într-una din universităţile evaluate, în
interiorul unei facultăţi există opt perechi, trei soţ-soţie şi
cinci tată-fiu. Ţinând cont de numărul total de cadre
didactice (45), incidenţa familiilor universitare este foarte
mare.

4. Sistem închis la intrarea în universităţi
Deşi majoritatea universităţilor evaluate respectă

toate prevederile legale privind organizarea concursu-
rilor pentru ocuparea posturilor didactice, şi anume
anunţarea concursurilor în Monitorul Oficial, pe paginile
de internet ale universităţii precum şi în presă, cazurile
cele mai frecvente sunt acelea în care la concurs se
prezintă un singur candidat. Astfel, majoritatea
posturilor sunt „dedicate” unor persoane dinainte
stabilite, aflându-se totuşi sub acoperire legală. Această
problemă este mai departe exacerbată de lipsa acută de
personal didactic calificat, de cele mai multe ori şi de
lipsa unei strategii manifeste de atragere de noi cadre
didactice printr-o competiţie reală.

5. Şcolile doctorale se bazează pe un număr redus de
cadre didactice perfomante

România se află pe locul 67 în lume când vine vorba
despre publicaţiile ISI pe ţară, fiind codaşa statelor
membre ale Uniunii Europene. Deşi există câteva
universităţi cu performanţe foarte bune, majoritatea sunt
deficitare la acest capitol. Universităţile ar trebui să
acorde mai multă atenţie cercetării astfel încât producţia
de articole ştiinţifice să crească semnificativ atât sub
raport cantitativ cât şi calitativ. Cum ar putea o şcoală
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doctorală să atingă standarde de calitate comparative cu
ale universităţilor vestice, dacă profesorii coordonatori
nu au statura academică necesară, dovedită prin
cercetările şi publicaţii, neavând nici un articol publicat
într-un jurnal academic internaţional?

6. Neimplicarea reală a studenţilor în procesul
decizional

În ceea ce priveşte implicarea reală a studenţilor în
procesul decizional, deşi studenţii reprezintă conform
legii 25 la sută din numărul membrilor senatelor
universităţilor şi consiliilor facultăţilor, cele mai dese
situaţii întâlnite sunt acelea în care studenţii nu au un
cuvânt real de spus în deciziile cele mai importante. În
aceeaşi măsură ne confruntăm cu ignorarea prevederilor
legale privind evaluarea cursurilor şi a cadrelor didactice
de către studenţi. Evaluările sunt fie inexistente sau
impactul acestora este nul acolo unde ele sunt realizate
(ceea ce demonstrează formalitatea actului). Din totalul
de 42 universităţi, doar 21 la sută îndeplinesc condiţiile
de participare a studenţilor, de multe ori această
implicare fiind doar pe hârtie.

7. Practici de management financiar deficitar
Există posibilitatea deturnării de fonduri, mai exact

păstrarea de sume în anumite capitole bugetare pentru a
putea fi mutate în capitole bugetare mai “comisionabile”,
de exemplu un sold în contul de burse se poate transfera
în contul de subvenţii cămine-cantine care poate fi
utilizat pentru construcţii. Licitaţiile pentru construcţii
sunt o ocazie pentru comisioane din partea firmelor, însă
bursele nu oferă nici o posibilitate de sifonare a banilor.
38 la sută dintre universităţi au dat dovadă de lipsă de
transparenţă la această categorie, nepunând la dispoziţia
evaluatorilor documentele nece-sare evaluării acestui
punct ori aceste documente erau incomplete.

S-a constatat că există cazuri în care achiziţiile
publice se “aranjează”, sunt firme “preferate” care
câştigă consecvent licitaţiile pentru produse sau servicii.
Mai există o serie de elemente ce pot ridica suspiciuni
privind practicile de achiziţii, şi anume: existenţa unui
număr foarte mare de achiziţii desfăşurate prin cereri de
oferte şi nu prin licitaţii deschise, frecvenţa mare a
contractelor, pentru sume considerabile alocate prin
cerere de ofertă, către aceeaşi societate comercială, şi
existenţa câtorva firme care au încheiat mai multe
contracte cu universităţile prin ofertă şi chiar prin
negocieri cu o singură sursă.

8. Existenţa cazurilor de corupţie gravă
Din totalul de universităţi, 16 la sută au fost în proces

cu angajaţii şi/sau studenţii pe chestiuni de corectitudine
şi au pierdut. În 14 la sută, au existat cazuri anchetate de
procuratură pentru corupţie, hărţuire sexuală, discrimi-
nare pe ultimii 4 ani. În 17 la sută dintre cazuri au existat
rapoarte negative ale Curţii de Conturi, Gărzii

Financiare, OLAF, corpul de control al Ministe-rului, în
ultimii 4 ani. Şi în 10 la sută dintre cazuri au existat
dovezi de falsificare gravă a diplomelor în ultimii 10 ani.

Recomandări principale rezultate din studiul CUC:
dezvoltarea controlului pe verticală (de la Minister
începând) şi orizontală (comisii de etică active, care să
includă şi persoane din alte instituţii, organisme locale de
control); reducerea discreţiei administrative prin
introducerea de criterii clare şi neinterpretabile.

Dar, nu numai învăţământul românesc se
confruntă cu astfel de probleme, ci, întreg învăţământul
universitar european. Uniunea Europeană a prelungit
programul Tempus, cunoscut acum ca Tempus IV,
pentru a rezolva o serie din problemele legate de reforma
învăţământului superior european. Programul Tempus
IV are ca obiectiv general contribuţia la facilitarea
cooperării în domeniul învăţământului superior între
statele membre UE şi ţările partenere din vecinătate.
Programul contribuie în special la promovarea unei
convergenţe voluntare cu evoluţiile comunitare în
domeniul învăţământului superior, care decurg din
Agenda de la Lisabona (unde a fost promovată Strategia
de dezvoltare a Uniunii Europene până în 2010) şi
procesul de la Bologna (La Universitatea din Bologna6 a
fost semnată Carta Universităţilor europene, care
instituie cele două cicluri – de 3, plus 2 ani de studii
universitare). Scopul acestei cereri de propuneri este
promovarea cooperării multilaterale între instituţiile de
învăţământ superior, autorităţile şi organizaţiile statelor
membre ale UE şi ţărilor partenere şi se concentrează
asupra reformei şi modernizării învăţământului superior.
Candidaţii pentru proiectele comune trebuie să fie
instituţii de învăţământ superior publice sau private,
recunoscute de către stat sau asociaţii, organizaţii sau
reţele de instituţii de învăţământ superior dedicate
promovării, optimizării şi reformei învăţământului
superior. Candidaţii pentru măsurile structurale trebuie
să fie entităţi juridice precum se stipulează mai sus în
cazul proiectelor comune, organizaţii naţionale sau
internaţionale ale rectorilor, profesorilor sau studenţilor.

Instituţiile care pot participa în calitate de
parteneri/co-beneficiari la programul Tempus variază de
la instituţii şi organizaţii de învăţământ superior până la
instituţii şi organizaţii neacademice, cum ar fi organizaţii
neguvernamentale, societăţi, industrii şi autorităţi
publice.

6 Universitatea din Bologna a fost întemeiată din inspiraţie papală în
secolul al XII-lea pentru a îngădui studiul dreptului roman imperial
clericilor romano-catolici. Prin legiştii formaţi de ea, Universitatea din
Bologna a reorientat politica dinastiilor regale europene, de la
concepţiile feudale (de jos în sus) la cele orientale totalitare (de sus în
jos) (apud Lăzărescu, Dan Amedeu, Imaginea poporului roman în
conştiinţa europeană 1821-1834, seria Repere istorice, Bucureşti, Editura
AGIR, 1999, p. 264)
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Cele două instrumente princi-
pale de cooperare prin intermediul
programului Tempus IV sunt: a)
proiectele comune, cu o abordare
de “jos în sus”, având drept scop
modernizarea şi reforma la nivel
instituţional (universitar). Proiec-
tele comune au drept scop
transferul de cunoştinţe între
universităţi, organizaţii şi instituţii
din UE şi din ţările partenere,
precum şi între entităţi din ţări
partenere, după caz; b) măsurile
structurale destinate să contribuie
la dezvoltarea şi reforma sistemelor
de învăţământ superior din ţările
partenere, să îmbunătăţească gra-
dul lor de calitate şi relevanţă şi să
crească convergenţa acestora cu
evoluţiile comunitare. Măsurile
structurale vizează intervenţii des-
tinate să sprijine reforma structura-
lă a sistemelor de învăţământ
superior şi dezvoltarea cadrului
strategic la nivel naţional.

Studenţii învaţă în România materii expirate, predate
de dascăli neantrenaţi în competiţia de pe piaţa reală.
Absolvenţii de facultate sunt nepregătiţi pentru piaţa
muncii şi din cauza programei universitare. Mulţi au
şanse mici de angajare. Cei care obţin un job află că nu-i
ajută mai deloc cele învăţate7. Universităţile din România
pun accentul prea mult pe teorie şi prea puţin pe
practică. Nici nu prea are cine să le vorbească despre
practică câtă vreme traseul unui dascăl universitar este în
special unul academic, lipsit de un exerciţiu în competiţia
de pe piaţa privată. Odată ajunşi pe piaţa muncii,
absolvenţii constată că în facultate nu au deprins acele
abilităţi prin care să obţină un loc de muncă, arată
studiul „Educaţie de calitate pentru piaţa muncii”,
prezentat pe 13 noiembrie 2009 de către Centrul Educaţia
2000+ şi Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior (ARACIS).

„Am întâlnit universităţi care ne-au spus că nu le
interesează ce fac absolvenţii după ce termină. Există
unele instituţii care se prezintă bine la exterior, dar ceea
ce prezintă pe site-uri nu se găseşte la interior”, a
declarat Ioan Curtu, preşedintele ARACIS. Ioan Pânzaru,
rectorul Universităţii Bucureşti, recunoaşte că la
facultăţile pe care le are în subordine se învaţă prea
multă teorie. „De exemplu, la Facultatea de limbi străine,
studenţii fac prea puţine exerciţii de vorbire. La
Facultatea de Geologie, în schimb, se fac stagii lungi de
practică fără ca acest lucru să aibă vreun folos”, a explicat

7 Ofiţeru, Andreea, Piaţa muncii lasă profesorii corijenţi, în Adevărul, 24
noiembrie 2009

prof. Ioan Pânzaru. Cercetarea citată a monitorizat
domenii precum dreptul, calculatoarele, ingineria
mecanică şi ştiinţele comunicării. „La informatică se
studiază programe fără legătură cu viaţa reală, iar
studenţii ajung pe piaţa muncii fără să le cunoască pe
cele cu care lucrează marile companii”, a declarat Mihai
Păunescu, unul dintre coordonatorii studiului.

Învăţământul juridic a cunoscut cea mai puternică
dezvoltare după Revoluţie. În prezent, în România, există
48 de facultăţi de drept, dar toate oferă acelaşi tip de
calificare. Studiul arată însă că 53% din absolvenţii de
Drept chestionaţi consideră că problemele practice pe
care le întâmpină la locul de muncă nu au fost abordate
la cursurile pe care le-au urmat în facultate. Ingineria
mecanică este o specializare care a început să fie căutată
pe piaţa muncii. 59% din absolvenţi spun însă că în
timpul facultăţii nu au obţinut abilităţile şi competenţele
cerute de piaţa muncii. O problemă similară o au şi
absolvenţii de la comunicare. Sunt mai norocoşi pentru
că îşi găsesc mai uşor primul job. Constată însă din
primele luni că ce au învăţat în facultate nu are nicio
legătură cu ce trebuie să facă de fapt. Multe companii
private din România au ajuns să facă abstracţie de oferta
universităţilor şi îşi ţin singure cursuri de pregătire
pentru angajaţi, chiar dacă aceştia au terminat o facultate.

„Angajatorii sunt interesaţi dacă oamenii pe care
vor să-i încadreze au lucrat deja part-time în timpul
facultăţii. Ei se plâng că universităţile nu au o cultură
pentru piaţa muncii”, a spus Mihai Păunescu, unul
dintre coordonatorii studiului. Companiile arată că oferta
educaţională trebuie adaptată urgent la piaţa muncii.

Constantin Tofan
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„Programele studenţilor trebuie corelate cu dezvoltarea
unei economii durabile şi trebuie restructurate. Nu
putem pregăti specialişti în chimie şi petrochimie şi în
acelaţi timp să nu ţinem cont de faptul că peste 20-30 de
ani petrolul se va termina”, a spus Constantin Boştină,
vicepreşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din
România. Angajatorii acuză şi faptul că legislaţia este
foarte rigidă. „Am vrea ca universităţile să ne ajute mai
mult să luăm studenţi la practică, ceea ce în prezent nu se
întâmplă cu prea multă uşurinţă”, a spus Anca Harasim,
reprezentantul director executiv al Camerei de Comerţ
Româno-Americane. Ea a adăugat că oamenii de afaceri
îşi doresc să fie mai aproape de mediul universitar, să fie
profesori-asociaţi sau să se întâlnească cu studenţii
pentru a le împărtăşi din experienţa lor. La Timişoara,
Alcatel Lucent a început o colaborare cu Politehnica
Timişoara, care, prin Facultatea de Automatizări şi
Calculatoare pregăteşte specialişti direct pentru cerinţele
acestei multinaţionale. Compania de anvelope
Continental, una dintre cele mai mari investiţii din
România, s-a ocupat chiar de pregătirea unui masterat la
o facultate de stat pentru a putea obţine pregătirea de
care avea nevoie.

Cifrele de şcolarizare ar trebui corelate cu ofertele de
joburi de pe piaţa muncii, iar cursurile universitare ar
trebui adaptate în aşa fel încât absolvenţii să obţină
abilităţile cerute la angajare. Facultăţile ar trebui să
dezvolte programe de cercetare împreună cu companiile
de pe piaţa muncii. Planurile de învăţământ pentru
licenţă trebuie corelate cu cele de masterat. De multe ori,
masteratele sunt predate la nivel de licenţă. Facultăţile de
Drept ar trebui ierarhizate în funcţie de performanţele
reale pe care le au, iar planurile de învăţământ ar trebui
discutate cu reprezentanţii asociaţilor de jurişti. Pregăti-
rea la profilul de inginerie mecanică ar trebui să fie
unitară, indiferent de facultate. În prezent, absolvenţii
vin în piaţa muncii cu calificări diferite, deşi au terminat
acelaşi profil.

Parcursul unui profesor universitar în România înce-
pe imediat după terminarea masteratului, când absolven-
tul alege să predea într-un domeniu apropiat de cel pe
care l-a studiat în facultate. Studentul continuă cu
doctoratul, în timpul căruia are şi ore la facultate şi este
remunerat la fel ca un asistent universitar. După
terminarea doctoratului, absolventul este avansat la
asistent universitar şi de aici continuă cu celelalte trepte
academice. „Problema este că sunt profesori care au
învăţat din cărţi şi care îi învaţă pe alţii tot din cărţi. Aşa
ajungem să avem a treia generaţie de profesori care
învaţă meserie tot din cărţi, fără niciun fel de practică”,
afirmă Ciprian Ciucu, expert în educaţie la Centrul
Român pentru Politici Publice. Acesta mai spune că sunt
profesori care predau marketing fără să fi făcut un studiu
de piaţă şi dascăli care predau management de proiect
fără să fi câştigat vreun proiect. „Profesorii care au noroc
să lucreze şi în cercetare au diverse competenţe, dar cei

mai mulţi nu au practică în domeniu şi nici nu au predat
în străinătate”, mai spune Ciprian Ciucu.

Studiul privind corelarea pieţei muncii cu oferta
educaţională a universităţilor arată că avem un corp
didactic îmbătrânit, iar tinerii valoroşi nu sunt atraşi în
niciun fel de mediul academic. Din această cauză, multe
din programele educaţionale predate în universităţi sunt
învechite, iar cursurile nu au legătură cu practica. În
domeniul Drept lipseşte un sistem de orientare
profesională pentru absolvenţi, tocmai pentru că nu
avem oameni calificaţi pentru aşa ceva. În domeniul
comunicării predau numeroşi profesori care nu au
pregătire adecvată şi nici recunoaştere în domeniu.

Aproximativ 75.000 de copii abandonează şcoala în
fiecare an în ţara naostră, iar 10 la sută din elevii fiecărei
generaţii nu termină clasa întâi. Rata abandonului este
mare şi în gimnazii şi licee, unde aproximativ o cincime
din elevi abandonează şcoala. În 2004, autorităţile au
iniţiat o restructurare majoră a sistemului, prelungind
durata învăţământului obligatoriu la zece clase, de la opt
clase. În 2005, a fost anunţată intenţia de a prelungi
durata învăţământului obligatoriu la 12 clase. Un ciclu
educaţional mai lung, ar putea duce la o creştere a ratei
de abandon deja mare. Iniţiativa va putea fi pusă în
practică destul de greu în circumstanţele economice de
azi.

În 2005, sistemul educaţional preuniversitar din
România număra aproximativ 3,6 milioane elevi şi
260.000 profesori, în aprox 18.000 şcoli şi grădiniţe.
Aproape 1.000 din aceste şcoli sunt structuri din chirpici,
2.800 nu au apă curentă şi 40 nu au electricitate. În ultimii
patru ani, numărul de şcoli a scăzut cu 25 la sută. Toţi
aceşti factori, împreună cu sărăcia şi lipsa de interes faţă
de educaţie, au contribuit la rata abandonului.

Prelungirea duratei învăţământului obligatoriu i-a
obligat pe mulţi elevi din zonele rurale să se deplaseze
până în oraşele cele mai apropiate, adesea pe jos, pentru
a termina clasa a noua şi a zecea. Creşterea bruscă a
numărului de elevi a prins multe şcoli nepregătite. Se
aşteaptă însă, ca pe termen lung, costurile să fie mai mici
decât beneficiile. Numărul de elevi se va reduce treptat,
din cauza scăderii demografice, care se preconizează că
va afecta tineretul din România.

Pentru tinerii de excepţie a fost instituită Bursa
Specială "Guvernul României". La primul concurs pebtru
obţinerea acestei burse au participat, în toamna anului
2004, peste 900 de tineri, dintre care au fost selectaţi 46,
care vor putea studia în străinătate prin intermediul
bursei.. Cea mai dorită ţară în care bursierii vor să
studieze a fost Marea Britanie, urmată de Statele Unite,
Elveţia, Olanda şi Germania. Cei mai mulţi şi-au ales ca
domeniu de studiu economia, diplomaţia şi relaţiile
internaţionale. Bursierii au avut de ales dintre 11
domenii, cum ar fi studii europene sau politice, drept,
administraţie publică, inginerie, educaţie, diplomaţie şi
altele, toate domeniile având legătură cu pregătirea lor ca
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manageri publici. Bursierii sunt nevoiţi să menţină, pe tot
parcursul stagiului de pregătire în străinatate,
calificativul "bine", echivalentul notei 7,50. Ei pot pleca
pentru cel mult cinci ani, însă la întoarcere sunt obligaţi
să lucreze ca manageri publici în administraţie cinci ani,
în funcţie de contractul pe care bursierul îl semnează
înainte de a pleca. La întoarcerea în ţară, absolvenţii vor
da un test de repartizare, după care vor face încă două-
trei luni de pregătire în administraţie publică, în cadrul
Institutului Naţional de Administraţie. Tinerii susţin că
preferă să plece în străinătate, pentru că acolo beneficiază
de condiţii de studiu mult mai bune decât cele din
România. Programul este o iniţiativă a Guvernului
României, sprijinit de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD).

Începând din anul universitar 2005-2006,
învăţământul superior este organizat pe trei cicluri
asemeni celor existente la universităţile din ţările
Uniuniii Europene. Cele trei cicluri sunt: licenţa,
masteratul şi doctoratul.

Licenţa acoperă o pregătire mai generală, aşa încât
absolvenţii să poată găsi mai uşor de lucru. Admiterea se
dă pe domenii mai generale şi tipul de diplomă de
licenţă acoperă o arie mai largă decât până în 2005. Din
cele 300 de domenii acreditate până în 2005, mai rămân
valabile pentru organizarea ciclului I, doar 67, singurele
care vor fi acreditate. La Oxford de exemplu, în ştiinţele
economice, licenţiaţii au doar trei tipuri de diplome în
trei domenii distincte; în România au existat până în
2005, 14 domenii economice de specializare prin licenţă.
Prin această măsură, se doreşte ca studenţii să nu mai fie
pregătiţi pe specializări înguste, cu care porneau de la
începutul facultăţii.

Specializarea se face în ciclul al doilea - la masterat.
Ciclul al treilea - doctoratul - nu mai poate fi urmat decât
după parcurgerea unui masterat. Cursurile specializate
pot fi urmate în ciclul al doilea.

Prin noul sistem, diplomele universitare sunt mai
uşor recunoscute în ţările Uniunii Europene, care au
structuri de învăţământ superior similare. Măsura se
aplică în toate universităţile din România, indiferent dacă
sunt private sau de stat.

Studiile de doctorat sunt organizate mai flexibil,
conform practicilor europene, în două moduri:
doctoratul ştiinţific (bazat pe creaţie şi cercetare ştiinţifică
avansată) şi doctoratul profesional (baza pe cercetare-
analiză ştiinţifică a propriei performanţe profesionale
artistice sau sportive). Doctoratul profesional se acordă
în domeniile în care măiestria joacă un rol esenţial - sport
şi arte, fiind echivalent cu cel ştiintific. Între doctorand,
instituţia organizatoare şi conducătorul de doctorat se
încheie unui contract de studii; în acest contract se
precizează drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate
în ciclul de studii de doctorat, astfel încât să fie realizate
cerinţele de asigurare a calităţii.

În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de
etică profesională, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
poate dispune retragerea temporară a dreptului
instituţiei organizatoare de studii universitare de
doctorat de a organiza concurs de admitere pentru
selectarea de noi doctoranzi. Evaluarea conducătorilor de
doctorat şi a instituţiilor organizatoare de doctorat s-a
propus să fie făcută de experţii din Registrul Naţional al
Experţilor, o dată la 5 ani. Doctoratul este considerat un
ciclu de studii universitare cu două componente: studii
avansate şi cercetare ştiintifică, ambele obligatorii,
indiferent de forma de învăţământ - la zi sau fără
frecvenţă. Doctorandul înscris la forma de învăţământ cu
frecvenţă redusă poate obţine bursa de doctorat, egală cu
salariul brut de asistent de cercetare. Studii de doctorat în
regim de fără frecvenţă se pot face numai cu taxă. Pentru
doctoranzii înscrişi la studii înaintea intrării în vigoare a
Hotărârii în vigoare privind doctoratul se aplică
reglementările aflate în vigoare la data înscrierii lor la
doctorat.

Politica educaţională în România

otrivit prevederilor constituţionale, în
România învăţământul de stat este gratuit
pentru toate nivelurile de învăţământ.
Accesul la educaţie este asigurat tuturor
copiilor si tinerilor, indiferent de origine

socială sau etnică, de sex sau de apartenenţa religioasă.
Învăţământul are un caracter deschis pentru fiecare

cetăţean, acesta asigurându-i-se atât accesul la toate
nivelurile şi formele de învăţământ, cât şi posibilitatea
trecerii de la un tip de şcoală la altul. Potrivit Legii
Învăţământului, în România, învăţământul constituie
prioritate naţională, având menirea să stimuleze
procesele sociale şi economice. În sistemul de învăţământ
este implicat peste un sfert din populaţia ţării - prin cei
aproximativ 5 milioane de copii, elevi, studenţi, personal
didactic şi personal auxiliar.

Alte principii ale funcţionării învăţământului sunt:
- Gratuitatea serviciilor, a instituţiilor, a studiilor, a
asistenţei şi utilizării bazei logistice, care re regăseşte în:
gratuitatea învăţământului de stat; gratuitatea
manualelor pentru învăţământul de stat primar şi
gimnazial; gratuitatea asistenţei medicale şi psihologice a
preşcolarilor, a elevilor şi a studenţilor;
- Finanţarea integrală de la bugetul statului pentru
şcolarizarea grupelor pregătitoare din învăţământul
preşcolar;
- Cofinanţarea: a) pentru salarizarea personalului
didactic: unităţile de învăţământ îşi pot completa – în
funcţie de nevoi - numărul de posturi finanţate de la
buget cu personal finanţat din resurse extrabugetare
proprii; b) pentru întreţinerea preşcolarilor, a elevilor şi a

P



716 vol. 21, no. 4 (89-90)| Toamna 2011

studenţilor în internate, cămine şi cantine; c) pentru
activităţile extraşcolare: ştiinţifice, tehnice, cultural-
artistice, sportive şi de creaţie desfăşurate cu şi pentru
elevii care obţin performanţe superioare; d) asigurarea de
servicii şi facilităţi instituţionale specifice, cum ar fi:
servicii de transport, masă şi internat pentru elevii care
sunt şcolarizaţi în afara localităţii de domiciliu; prin
Ordinul Ministrului nr. 4.314 din 6 august 1998, pentru
elevii care fac naveta sau petrec multe ore departe de
domiciliu, şcolile sunt solicitate să organizeze masa
elevilor din resurse extrabugetare, cu sprijinul
administraţiei locale şi al sferei private; prevederea în
bugetele locale a decontării cheltuielilor de transport
pentru navetişti; reduceri de costuri pentru elevi şi
pentru studenţi la zi, pe mijloacele de transport locale şi
feroviare etc; măsuri de sprijin social pentru elevii şi
pentru studenţii proveniţi din familii dezavantajate
economic; burse de merit diferenţiate în raport cu
rezultatele şcolare ale elevilor şi studenţilor, acordate pe
baza unor criterii de performanţă; credite bancare pentru
studenţii din învăţământul de stat (cf. Ordonanţei
Guvernamentale nr.105/1998); şcoli, cluburi, palate ale
copiilor şi elevilor, tabere, baze sportive şi turistice
pentru activităţi educaţionale, cu suport financiar de la
stat; biblioteci finanţate din fondurile statului;
- Protecţia socială a copiilor, elevilor şi tinerilor cu
cerinţe educative speciale, în: a) instituţii de învăţământ,
clase şi grupe pentru populaţia şcolară cu cerinţe
educative speciale, la nivel preşcolar, primar, gimnazial,
profesional, liceal şi postliceal; b) unităţi speciale: case de
copii şi case de copii de tip familial, pentru copiii orfani

sau proveniţi din familii sărace;
familii de adopţie; plasament
familial.

Alte priorităţi ale politicii
educaţionale pot fi considerate: 1)
respectarea dreptului de patrimo-
niu cultural şi lingvistic, de
proprietate intelectuală, reflecatat
prin: a) dreptul minorităţilor de a fi
instruite şi de a învăţa în limba
maternă: organizarea de facultăţi,
unităţi şcolare, clase şi grupe de
învăţământ cu predare în limbile
minorităţilor naţionale; b) reflec-
tarea în conţinuturi a istoriei şi a
tradiţiilor fiecărei minorităţi cu
asigurarea manualelor şi a supor-
turilor materiale necesare; c) for-
marea personalului didactic în
limbile minorităţilor naţionale; 2)
organizarea învăţământului în zone
defavorizate prin: a) crearea de
unităţi şcolare cu efective reduse de

elevi (până la 4 elevi într-o clasă - în şcoli primare şi cu
peste 5 elevi - în şcoli gimnaziale) în zone izolate, cu
indice demografic scăzut, în zone greu accesibile etc; b)
acordarea de sporuri salariale pentru personalul didactic,
care funcţionează în zone izolate, diferenţiate în funcţie
de gradul de izolare a localităţii.

Pe 6 iulie 2007, o Comisie prezidenţială pentru
analiza şi elaborarea politicilor din domeniile educaţiei şi
cercetării din România a dat publicităţii raportul
„România educaţiei, România cercetării”.  Raportul
lansează un apel pentru un pact naţional în domeniul
educaţiei şi cercetării, care să nu mai fie influenţate de
schimbările de guvern sau ciclurile electorale. Educaţia şi
cercetarea devin astfel după integrarea europeană, al
doilea domeniu naţional după economie propus pentru
consens.

Raportul menţionat este rodul gândirii membrilor
comisiei. Citindu-l, orice analist îşi pune însă întrebarea:
Este relevantă componenţa Comisiei prezidenţiale pentru
analiza şi elaborarea politicilor din domeniile educaţiei şi
cercetării din România pentru modul cum a fost întocmit
raportul? Noi considerăm că nu! În componenţa comisiei
însă, nici o universitate privată şi nici un membru al
învăţământului preuniversitar nu sunt reprezentaţi. Deşi
cercetarea findamentală din România se realizează sub
auspiciile Academiei Române, nici un membru al
Academiei sau al institutelor acesteia nu este reprezentat.
În schimb, din cei 12 membri ai comisiei, 10 sunt
profesori din învăţământul de stat, o persoană este
reprezentant al ONG-urilor din zona de referinţă a
raportului şi o persoană este cercetător ştiinţific. Cu
această dispunere de specialităţi, membrii comisiei nu

Constantin Tofan
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puteau întocmi un Raport asupra educaţiei şi cercetării în
România. Apreciem că lângă cei 10 profesori, membri ai
comisiei, este necesar un număr egal de  cercetători
ştiinţifici în componenţa comisiei. De fapt, autorii
raportului nu gândesc că cercetarea ar putea exista în
afara universităţilor...

Limbajul autorilor studiului pare, mai degrabă
tehnic, decât umanist (ar fi fost foarte interesant aici să se
cunoască facultatea (facultăţile) pe care (le-)au absolvit(-
o) cei 12 autori. Toate citările de la subsolul paginilor
raportului sunt trecute fără indicarea paginii lucrării din
care s-a citat. Sperăm că autorii raportului nu procedează
la fel în lucrările proprii sau atunci când îşi învață
studenţii sau masteranzii „regulile citării ştiinţifice”.

Autorii studiului nu sunt egali în aprecieri sau se
contrazic în urmărirea unei idei chiar de-a lungul
aceluiaşi capitol; de exemplu, doresc o autonomie
deplină a universităţii, dar admit, chiar impun
intervenţia statului (p. 26). Dacă o universitate este
autonomă, cum va putea controla statul care este costul
unui program de studiu în acea universitate? Tot la
pagina 26 este o judecată eronată a autorilor raportului:
dacă sunt mai mulţi studenţi, costurile se diminuează, nu
cresc! În principiu, autorii nu au o idee clară despre
regula economiei de piaţă, care funcţionează peste tot în
lume: cine dă banii pentru a fi cheltuiţi (ex. statul) pune
şi condiţiile cheltuirii lor (universităţilor). Iar dacă
universităţile vor autonomie deplină, ar trebui să nu mai
solicite (sau să nu mai primească) nici un ban de la stat.
Dacă statul le taxează (şi ştim că le taxează vârtos!) este
normal ca, cel puţin banii respec-
tivi – cel puţin – să se întoarcă tot
la cei taxaţi şi să nu primească
alte destinaţii...

La pag. 25 din raport se spu-
ne că „Sistemul colegial de con-
ducere din universităţile româ-
neşti s-a dovedit adesea falimen-
tar..., acest sistem e primul
responsabil de performanţele
slabe obţinute de universităţi în
activităţile de bază: cercetare,
inovare, educaţie. Reglementarea
prin actuala lege a învăţământu-
lui a structurii interne a univer-
sităţilor este contra-productivă şi
uniformizată”. Fiecare din aceste
afirmaţii ar merita o analiză
atentă, pentru că evidenţiază un
anumit mod de a gândi şi de a
pune problema al autorilor
raportului. Confundă aceştia
oare „sistemul colegial” (pe care
nu l-au definit în raport) cu
senatul universităţii ? Activităţile
de bază ale universităţii sunt

oare  „cercetare, inovare, educaţie” sau „educaţie, cercet-
are, inovare”?

La pag. 26 din raport, autorii solicită „înlocuirea
sistemului colegial cu cel managerial” sau „reducerea
nivelurilor de decizie la maximum trei...”, pierzând din
vedere că, de fapt, aceste idei se aplică deja. Mai propun
„înfiinţarea unui centru naţional de pregătire a
managerilor din învăţământul superior”, de ce doar
„superior” şi care ar fi utilitatea acestuia nu ni se
explică... Deşi, în general, raportul susţine autonomia
sistemului universitar faţă de stat, atunci când vorbesc
despre „finanţarea diferenţiată şi flexibilă”, autorii uită
de autonomie şi solicită intervenţia statului pentru
„finanţarea programelor de studiu, nu a studenţilor
echivalenţi”: „statul va compara costurile unui program
de studiu la diverse universităţi, care îl propun şi va
stabili un cost mediu/program/student. Statul va
acoperi apoi din banii publici doar acest cost mediu, iar
universităţile publice vor fi obilgate să practice taxe de
studiu la nivelul costurilor proprii” (pag. 26). Dvs. ce
înţelegeţi din această propunere? Dar din următoarea:
„Diversificarea fondurilor publice de finanţare pentru a
susţine diferenţierea sistemului şi concentrarea
resurselor în funcţie de calitate”?

La pag. 27 se propune „4. Încurajarea universităţilor
să acceseze fonduri pentru cercetare de la firme private”.
Apreciem că universităţile nu pot fi încurajate să acceseze
ceea ce nu (prea) există. Deci, mai întâi trebuie încurajat
sistemul privat să ofere fonduri pentru cercetare, iar la
aceste fonduri trebuie să aibă acces egal şi universităţile
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şi instituţiile publice şi private de cercetare. Măsura
următoare, „5. Introducerea unui sistem riguros de
evaluare a responsabilităţii universităţilor în gestionarea
fondurilor publice” există deja, dar se pare că autorii nu
sunt la curent cu activitatea Agenţiei Române pentru
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).
Când spunem aceasta avem în vedere şi afirmaţia  de la
pag. 28, „trebuie instituit printr-un act normativ... acel
sistem de indicatori corelaţi”, „uitată” în raport, între
timp sistemul de indicatori corelaţi fiind deja funcţional.
De asemenea, apreciem că în loc de „Constituirea
Cadrului Naţional al Calificărilor”, autorii ar fi trebuit să
analizeze cu mai multă atenţie şi responsabilitate,
„Adoptarea Cadrului European al Calificărilor (EQF)”;
discuţia poate fi mult mai amplă aici. Pe aceeaşi pagină –
27 – continuă „jocul”  autorilor cu conceptele: cultură
antreprenorială – antreprenoriat – strategie antrepreno-
rială, atunci când propun „Promovarea culturii
antreprenoriale” doar în învăţământul superior. Nu
putem să nu analizăm aici pentru erorile de formulare,
trei perle din „gândirea” autorilor raportului: „asumarea
unei strategii antreprenoriale nu este a obligaţie pentru
fiecare universitate (noi apreciem că este o obligaţie ! –
n.n.). Este în interesul comunităţii şi al cetăţeanului ca
universitatea să contribuie la creşterea competitivităţii
economice şi la o dezvoltare durabilă” (pag. 27-28).
Autorii nu ne spun însă cum poate contribui o
univesitate la creşterea competitivităţii economice sau
dacă sunt mai multe dezvoltări durabile...

Pentru cine citeşte cu atenţie raportul, până la ultima
pagină, este foarte clar că autorii concep cercetarea
ştiinţifică numai ca o parte componentă a sistemului de
învăţământ superior şi nu ca pe o entitate intrisecă, dar şi
separată de acest sistem. Autorii leagă însă problema
cercetării numai de cea a învăţământului superior (vezi şi
la pag. 21, Măsuri de modernizare a învăţământului
superior şi a cercetării).

Ne aflăm, după cum se poate constata, nu în faţa
unui raport despre educaţie şi cercetare, ci, numai în faţa
unui raport despre educaţie (cercetarea are rezervată o
singură pagină - 29 şi aceea de ... soluţii). La pag. 24, se
propune clasificarea universităţilor în universităţi de
cercetare intensivă, de educaţie şi cercetare, educaţie şi
voliţionale. Din această perspectivă, nu reiese dacă
universităţile pentru „educaţie” (care acordă licenţă) nu
fac cercetare de loc pentru că nu au această activitate în
denumire?, iar unităţile de „educaţie şi cercetare” (licenţă
şi masterat) fac cercetare numai în cadrul masterat-ului?
Universităţile „vocaţionale” nu fac de loc cercetare? Deci,
gruparea în cele patru categorii a universităţilor este
foarte artificială şi ruptă de realitate: care ar fi diferenţa
între universităţile de cercetare intensivă şi cele de
educaţie şi cercetare?, numai programele de doctorat şi
postdoctorale.

Nu am identificat de ce documentele de lucru
prezentate în Anexa 1 a raportului sunt citate atât de

puţin sau de loc în raportul final... Raportul nu explică
decât sumar, prin afirmaţia „sistemul de învăţământ este
ineficient” (p. 7), gradul de adecvare la realitate al
educaţiei româneşti. Astfel, în raport, cei 17 ani de
reformă a învăţământului românesc nu suportă nici un
fel de analiză sau interpretare...

O altă dovadă că raportul este inegal şi în grabă
alcătuit o constituie şi faptul că „diagnoza” se întinde
formal pe 3 pagini, apoi în cadrul capitolului  referitor la
„soluţii”, începând cu măsurile de restructurare (de ce
restructurare şi nu modernizare, înnoire ?), din nou
autorii prezintă la fiecare din cele 6 măsuri, „situaţia
actuală” şi „măsurile de soluţionare”. Nu ar fi fost mai
logic ca situaţia actuală să se prezinte la cap. I – Diagnoza
şi nu să se revină asupra „situaţiei actuale” şi la cap. II –
Soluţii?

În raport se vorbeşte prima dată despre universităţile
private, care sunt la fel de importante ca şi cele ale
statului, abia la pag. 26, iar despre parteneriatul public-
privat, abia la pag. 14. Autorii sprijină şi propun
„autonomia universitară completă în definirea normei
didactice şi de cercetare” (pag. 24 jos), ceea ce apreciem
că este o mare eroare: în felul acesta, ambele norme ar
putea fi mărite la nesfârşit, aşa cum a început deja să se
întâmple în prezent. De cel puţin trei ori în raport (la pag.
8, 15 şi 25), autorii susţin educaţia în ştiinţele naturii prin
măsuri avantajoase în raport cu educaţia în ştiinţele
socio-umane. Să fie mai importantă una decât cealaltă?

Referitor la Concluziile raportului, facem următoarea
menţiune: „restructurăm” şi „reconstruim” (concepte
folosite la pag. 30, ultima a raportului) de 17 ani tot ce a
fost mai bun şi mai valoros şi în învăţământ şi în
cercetare. De aceea am ajuns unde am ajuns... Nu
reconstrucţie şi restructurare ne trebuie în continuare ci,
adecvare şi acceptare a realităţilor începutului de nou
secol şi mileniu, într-o Europă aflată ea însăşi în
reconstrucţie şi restructurare. Din cei 6 la sută din PIB
alocaţi prin lege, care să fie şi acordaţi de Guvern şi
Parlament, educaţia să primească 3 la sută şi cercetarea 3
la sută... Numai atunci ne vom putea înscrie în rândul
ţărilor lumii cu o înaltă educaţie şi cercetare, bazate pe o
finanţare competitivă, mai ales de la bugetul statului.

Raportul „România eduaţiei, România cercetării” -
fugar şi sumar structurat - este  formal, incomplet,
parţial. Este necesar un raport separat „Cercetarea în
România”, care, pentru motivele enunţate mai sus ar fi
bine să fie redactat de o echipă de cercetători şi nu de una
de universitari. Acest raport nu a fost încă redactat...

Iată şi câteva observaţii punctuale la raportul
„România eduaţiei, România cercetării”:

1. Raportul conţine numeroase inadvertenţe şi logici
false ale gândirii. Iată două mostre numai de pe pag. 7:
„ţările vecine, recent intrate în UE, care au aproximativ
aceleaşi condiţii social-economice ca România”; în
Tablelul 1, performanţele elevilor din România sunt
comparate doar cu cele ale elevilor din Bulgaria, Ungaria,
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Lituania şi Letonia. Pe pag. 16, la penultimul aliniat,
analizând principiile reformei curriculare, autorii afirmă,
de asemenea eronat că „performanţa depinde mai mult
de capacitatea de a utiliza instrumentele de cunoaştere,
decât de activitatea cognitivă internă”. La paginile 18 şi
19 din raport se vorbeşte despre „rezolvarea problemei
sociale a unui excedent de peste 50.000 de profesori,
datorat declinului demografic”, respectiv de faptul că
„declinul demografic va determina apariţia unui surplus
de 50.000 de profesori, 80 la sută dintre ei înregistrându-
se în învăţământul gimnazial şi liceal” (?!?). La pag. 25,
autorii susţin „desfiinţarea CN-
ADTCU, autonomia şi respon-
sabilizarea totală a universită-
ţilor pentru politica de recru-
tare şi promovare a resurselor
umane”, lucruri imposibile în
lumea subiectivă a oamenilor,
chiar şi atunci când aceştia sunt
cadre didactice. Nu am putut
înţelege în nici un fel „logica”
următoarei afirmaţii de la pag.
26: „La competiţie cu universi-
tăţile private, universităţile
publice au ajuns să solicite taxe
incredibil de mici de la studen-
ţii non-bugetaţi, ceea ce înseam-
nă fie că aceste taxe pot într-
adevăr acoperi costurile de stu-
dii, fie că banii obţinuţi pentru
studenţii bugetaţi sunt folosiţi
pentru subvenţionarea mascată
a studenţilor cu taxă”.

2. De multe ori, autorii
folosesc cuvinte inadecvate
pentru mesajul respectiv sau fac parade de cuvinte în
acel mesaj, de exemplu: a) pag. 7: „Sistemul de
învăţământ este nerelevant (subl. autorilor raportului) în
raport cu economia şi societatea viitorului...”; b) pag. 8:
„actualul sistem de educaţie nu este capabil să asigure
României o poziţie competitivă în economia cunoaşterii”.
Sau „evaluările ONG-urilor implicate au scos în evidenţă
inechităţi majore şi cronice” sau „infrastructura şi
resursele din sistemul de învăţământ sunt de slabă
calitate (idem). Majoritatea şcolilor din România au o
arhitectură care corespunde unei concepţii despre şcoală
de la finele secolului al XIX-lea”; c) pag. 9:
„Restructurarea lui (a sistemului educaţional –n.n.) e
necesară şi urgentă, dacă nu vrem să devenim o colonie
tehnologică, o ţară cu oameni săraci şi fără speranţe”; d)
pag.11: „Mai dramatic decât orice alt efect, actuala
structură a determinat, în foarte mare măsură situarea
României pe ultimul loc în Europa în privinţa participării
la o formă de educaţie a tinerilor de 15-24 ani”; e) pag. 13:
„Actualmente, statul consideră că nu are nici o îndatorire
privind educaţia copiilor până la 3 ani”; f) pag. 15:

„Avem un curriculum cu faţa spre trecut, nu spre viitor”;
g) pag. 17: „Sistemul de învăţământ preuniversitar
continuă să fie supracentralizat, aproape ca în vremea
socialismului multilateral dezvoltat. Unităţile de
învăţământ nu au nici o competenţă în construcţia
propriului buget şi nici o flexibilitate în execuţia lui”; „
...ca şi cum nu am trăi într-o perioadă istorică în care
învăţarea permanentă face diferenţa”; „ ... iar copiii, între
ultima oră de curs şi venirea acasă a părinţilor, sunt lăsaţi
la cheremul străzii”; „Şcoala nu stimulează participarea
activă la viaţa comunităţii şi responsabilitatea socială, pe

care le pot dezvolta implicarea în programe comunitare,
în activităţi de asistenţă socială, în grupuri de suport, de
protecţie a mediului etc.”; h) pag. 19: „Universităţile
oferă o foarte slabă pregătire iniţială pentru cariera
didactică”; i) pag. 20: „Vor putea deveni manageri de
şcoli sau inspectori doar cei care vor avea un masterat în
managementul unităţilor şcolare”; j) pag. 28: „promo-
varea organizării matriceale a universităţilor” şi „con-
stituirea unui capital de risc” pentru finanţarea activi-
tăţilor de „dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic”,
deci nu pentru activitatea de cercetare.

3. Semnalăm şi câteva greşeli de ortografie: una
întâlnită de două ori pe pag. 17 a raportului - nu se scrie
„nicio competenţă”, „nicio legătură”, ci, „„nici o compe-
tenţă”, „nici o legătură”; pe pag. 19 se scrie „delicvenţă”
în loc de „delincvenţă”; pe pag. 24, „niciun fel de
intervenţie”, în loc de „nici un”; pag. 28 „niciun set de
indicatori”, în loc de „nici un”.

4. Sunt utilizaţi termeni străini, pentru care nu s-a
încercat măcar o traducere formală în sistemul nostru de
referinţă, precum: „vouchere (demand-based financing)”
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(pag. 14); „top-management” (pag. 25). Termenul „spin-
off companies”, folosit la pag. 28, tradus prin „periferia
antreprenorială a universităţilor”, apreciem că este şi
defectuos tradus şi defectuos poziţionat în raport.

5. Unele tabele din raport nu au sursa datelor
indicată. De exemplu, nu se precizează de unde sunt
datele despre România din Tabelul 2 – Poziţionarea
României în raport cu indicatorii Lisabona , nu se
cunoaşte cât de relevant este indicatorul „Proporţia
absolvenţilor în domeniile matematică, ştiinţe şi
tehnologie” sau ce înseamnă „Participarea adulţilor la
educaţia permanentă”? (pag. 8); vezi şi Tabelul 3, pag.11.
De asemenea, nu se face bine nici citarea surselor din
Internet (vezi pag. 13).

6. Când se vorbeşte prima dată de un document -
aşa cum se face la nota 3 de subsol de la pag 9, nu se
trimite cititorul la prescurtarea iniţialelor acelui
document, prezentat integral abia la sfârşitul raportului
(pag. 31); aceeaşi eroare se face şi la pag. 10 şi 12-15.
Poate ar fi fost utilă o listă de abrevieri (prescurtări), pe
care raportul nu o are.

7. Concluzia de la sfârşitul cap. I – Diagnoza, este
falsă. Iat-o (ultimul alineat, pag. 9: „Rezumând, sistemul
educaţional actual are mari probleme de eficienţă,
echitate, calitate şi relevanţă pentru economia
cunoaşterii. El produce insuficientă cercetare şi inovare
(cercetarea şi inovarea nu sunt doar urmarea educaţiei –
n.n.) şi nu este capabil să promoveze o Românie
competitivă şi prosperă”.

8. Apreciem, în discordanţă cu autorii raportului, că
nu sunt suficiente doar criteriile educaţionale în procesul
de acreditare şi asigurare a calităţăii creşelor (pag.14,
primul aliniat) sau „Cariera didactică nu se va încheia cu
gradul I, ci, vor fi identificate noi grade de excelenţă.
Ministerul Educaţiei... se va comporta ca principalul
finanţator al cursurilor de formare şi ca principalul
angajator al absolvenţilor acestor cursuri...” (pag. 20,
primul aliniat).

9. Sunt pierdute din vedere (sau excluse intenţionat
?!) competenţele în ştiinţele socio-umane, în analiza
cadrului european al competenţelor cheie pentru
educaţia permanentă (vezi pag. 15 din raport).

10. Afirmaţia de la pag. 17, sus, din raport: „Accesul
la rersursele de învăţare şi predare se va democratiza
complet, iar dezavantajarea culturală a unora va avea
sfârşit”, considerăm că mai necesită discuţii şi analize
clarificatoare...

11. Am decoperit, fără să vrem, în raport, câteva
mostre de gândire, cuprinse în câteva afimaţii la modă
cândva în limbajul cotidian, la care, iată, se renunţă cu
greu şi azi, de către autorii raportului, afirmaţii precum:
„creşterea cantităţii şi calităţii prestaţiei didactice” (pag.
19, ultimul rând); „statul câştigă cu atât mai mult cu cât
are o forţă de muncă mai educată” (pag. 20); „această
mişcare de diferenţiere şi concentrare a resurselor,
esenţială pentru un sistem universitar competitiv, trebuie

făcută de sus în jos, printr-o decizie a Guvernului” (pag.
23, jos).

12. Apreciem că nu pot fi posibile din mai multe
puncte de vedere, „triplarea suportului financiar pentru
doctoranzi, post-doctoranzi şi cercetătorii debutanţi” sau
„dublarea burselor studenţilor care studiază în domeniile
ştiinţe şi tehnologie” (pag. 25, sus).

13. Solicitând „instituirea unui cod de deontologie
profesională” (pag. 25), autorii nu ne spun ce s-ar mai
putea face cu Legea privind „statutul personalului
didactic”.

În esenţă, după prezentarea observaţiilor generice şi
punctuale la acest raport, apreciem că el nu a propus
decât idei disparate, neancorate într-un model care să
reanalizeze sistemul educaţiei şi al cercetării din ţara
noastră. De aceea, raportul a fost repede uitat de
responsabilii domeniilor menţionate şi cadrele didactice,
care nu au gasit în el, conţinutul şi substanţa
schimbărilor necesare ale modelelor educaţional şi de
cercetare românesc.

La începutul lunii decembrie 2007, preşedintele
Traian Băsescu a propus Parlamentului României un Pact
Naţional pentru Educaţie, care să vizeze restructurarea
sistemului de învăţământ din România. Acest pact urma
să aducă educaţia şi cercetarea românească la un nivel
comparabil cu cel din Uniunea Europeană în cinci ani,
adică până în 2013. Pentru ca acest lucru să se realizeze,
preşedintele Basescu a cerut ca politicienii să se pună de
acord pe termen lung în privinţa reformei din sistemul
de învăţământ. Preşedintele României dorea o transfor-
mare profundă a educaţiei şi cercetării din România şi
insista ca aceste două domenii să aibă alocate - în
perioada 2008-2013 - 6 la sută, respectiv 1 la sută din
Produsul Intern Brut.

Principalul obiectiv pe care ar trebui să-l urmărească
acest Pact Naţional era - în viziunea președintelui
Băsescu - reconfigurarea ciclurilor de studiu. Astfel -
conform proiectului propus de Ministerul Educaţiei -
educaţia şcolară obligatorie urma să fie de 10 ani, iar
educaţia gratuită să aibă 13 ani. În tot acest timp, toţi
elevii trebuiau să beneficieze de aceleaşi şanse.
Parlamentul României, prin Comisia de Învăţământ din
Camera Deputaţilor şi insterul Educaţiei şi cercetării au
sprijinit iniţiativa Preşedintelui României. Unii
parlamentari au cerut însă să nu se desfiinţeze şcolile de
arte şi meserii care ar trebui să fie unităţi care pregătesc
elevii pentru o meserie.

Evident, că aceste caracteristicii ale politicii
educaţionale, propuse acum 12 ani, care şi în ultimii 10
ani au fost aplicate parţial sau inconsecvent de către
partidele aflate la putere sau autorităţile locale au o cu
totul altă reflectare în societatea românească de azi, în
plină criză eonomică, financiară şi socială

(continuare în numărul viitor)
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Constantin PRICOP

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

2. Viaţa lumii8

upă Călinescu puţini
critici şi istorici literari
au mai negat, aşa cum

se mai întîmpla înainte de Istoria…
acestuia, valorile artistice ale unor
scrieri dintr-o perioadă îndepărtată,
cele care constituie începuturile
literaturii române. Trebuie să remar-
căm însă că această acceptare constă
de multe ori doar în repetare respec-
tuoasă a unor clişee. Este o zonă în
care, s-ar zice, personalitatea criticilor
se estompează. Sau, dacă dorinţa de
originalitate este totuşi prezentă, ea
se traduce prin interpretări extrava-
gante, fără legătură reală cu scrierea
devenită pretext.

8 Textele din acest număr ca și cele din
numărul trecut au apărut anterior, într-o formă
mai mult sau mai puţin apropiată de această
versiune, în alte publicaţii.

Am vorbit despre condiţia specială a
acestor opere studiate iniţial doar ca
documente istorice şi filologice. Pen-
tru a ne referi la condiţia de scrieri cu
calităţi artistice sînt necesare lecturi şi
interpretări ale codului lor literar. Iar
lectura în cheie literară presupune o
continuă re-lectură, o exercitare
constantă a hermeneuticii literare. In
lipsa lecturii şi re-lecturii constante
nu se pot evidenţia calităţile
expresive, nici limitele – care sînt
deseori acelea ale epocii, nu doar ale
autorilor…

Situaţie în care se află şi Viaţa
lumii. E unul din textele pomenite
mai des şi analizate mai rar, analizate
doar ca o completare a analizei
cronicii lui Miron Costin. Poemul nu
se află în prim planul cercetărilor
consacrate, cum sînt letopiseţele
medievale, de pildă. Motiv pentru
care semnificaţia sa a fost discutată…
colateral şi cam după ureche.

*

Invocat fără analiza calităţilor
literare reale, despre poemul Viaţa
lumii se repetă locuri comune; evi-
dent, înainte de toate se va spune că
se numără printre „primele scrieri în
versuri în limba română”, mai mult,
este „primul nostru poem filozofic”.
In fruntea sa avem plasat primul
„tratat” de versificaţie în româneşte…
Printre clişeele adînc înrădăcinate,
repetate pînă la saţietate chiar de unii
specialişti ai aceastei perioade litera-
re, este cel privind tratarea motivului
„fortuna labilis”. Viaţa lumii glosează
aşadar pe marginea motivului fortuna
labilis. Este repetiţia cea mai supără-
toare întrucît arată că Viaţa lumii nu e
citit... Comparativ cu primele însăilări
versificate în româneşte poemul e
bine structurat, putem spune că este
chiar surprinzător de riguros, fiind
construit pe două motive fundamen-
tale, de egală importanţă în definirea
condiţiei tragice a omului. E drept că
autorul însuşi pare a-l împinge pe
cititor către simplificare atunci cînd
spune, în Prédoslovie - voroavă la
cetitori: „Cu această pildă scrisu-ţ-am

D
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şi eu această mică carte, a căriia
numile îi ieste Viiaţa lumii, arătîndu-ţi
pre scurt cum ieste de lunecoasă şi
puţină viiaţa noastră şi supusă pururi
primejdiilor şi primenélilor.”9 Dar
această „lunecoasă” viaţă este şi
„puţină”, ceea ce trimite nu doar la
„fortuna labilis” ci şi la celălalt motiv
important din Viaţa lumii, vergilianul
„fugit irreparabile tempus”.

Poemul dezvoltă aşadar două
teme antice. Prima, fugit irreparabile
tempus, a doua, mult invocata fortuna
labilis. In ceea ce priveşte prima
secţiune a scrierii, dedicată temei bine
cunoscute, a timpului care fuge, care
dispare pentru totdeauna, fără nici o
şansă de a reveni, putem spune că ea
este dezvoltată într-un mod care
subliniază incontestabile valenţe
expresive. Miron Costin vede arta,
aşa cum o văzuseră anticii şi, în bună
măsură, artiştii Evului Mediu: ca pe
un meşteşug. Ar fi lipsit de sens să
căutăm aici accepţii moderne ale
inspiraţiei, elemente ludice ş. a. m. d.
(cum înţeleg unii comentatori să
„modernizeze” scrierile vechi). Tema
e totuşi în mod evident interiorizată
atunci cînd coincide cu severele
cogitaţii ale autorului pe marginea
limitelor existenţei umane.

Viaţa lumii începe cu o constatare
generală, cu versuri consacrate fragi-
lităţii vieţii. „A lumii cîntŭ cu jale
cumplită viiaţa, / Cu griji şi
primejdii, cum ieste şi aţa”.
Comparaţia vieţii cu fragilul fir de
aţă, preluată ca atare şi de Dimitrie
Cantemir, este împrumutată din
literatura antică şi va trece, la un
moment dat, şi în folclor. Versuri care
subliniază „capcanele” existenţei
umane  (viaţa e în „scurtă vréme
trăitoare / O, lume hicleană, lume
înşălătoare”) completează abrupta
introducere şi prefaţează o suită de
comparaţii pe tema fugit irreparabil
tempus. Procedeul e, fără îndoială, la
îndemîna scriitorilor timpului. Prima

9 Citatele din Viaţa lumii sînt reproduse după
Miron Costin, Opere, vol. 2, ediţie critică
îngrijită de P. P. Panaitescu, E.p.l., Bucureşti,
1965) pp. 113-121.

parte a poemului e o cascadă de
comparaţii – dar nu e vorba de o
compulsare rudimentară a unor
comparaţii cu acelaşi sens, aşa cum se
întîmpla în puţinele scrieri româneşti
în versuri din acea vreme. Există o
creştere în intensitatea expresiei, o
amplificare a dramatismului, a
sugerării emoţiei. Pentru început sînt
puse în circulaţie paralele cu
elemente nespectaculoase, ţinînd de
viaţa de fiecare zi, care familiarizează
cititorul cu noţiunea abstractă de
timp. Timpul trece ireparabil,
irevocabil, nimic nu-l poate întoarce.
„Trec zilele ca umbra, ca umbra de
vară; / Céle ce trec nu mai vin, nici
să-ntorcŭ iar.” Unităţile timpului sînt
„materializate” în imagini înţesate cu
elemente concrete, veacul trece
„desfrînat”, fără frînă, „trec ani cu
roată”, roţile sugerînd deplasarea
rapidă. „Fug vremile ca umbra”, ca
umbra de vară, care descreşte
spectaculos, încît „nici o poartă / A le
opri nu poate”. Ideea este una
singură – trecerea irevocabilă a
timpului – dar imaginile propun o
varietate imagistică, conceptul fiind
insinuat prin repetiţie în ipostaze
mereu noi, urmărindu-se un
crescendo al efectelor. Cele ce trec,
„Trec toate prăvălite / Lucrurile
lumii şi mai mult cumplite.”
Asemănarea trecerii timpului cu apa
curgătoare, „ca apa în cursul său cum
nu să opréşte, / Aşa cursul al lumii
nu să contenéşte” se vrea
edificatoare. Ulterior registrul se
schimbă din nou, elementele cu care
se echivalează curgerea timpului
devin subtile. „Fum şi umbră sîntu
toate, visuri şi părére. / Ce nu petréce
lumea şi-n ce nu-i cădére? / Spuma
mării şi nor suptŭ cer trecătoriŭ. / Ce
e în lume să nu aibă nume
muritoriŭ?”

Pînă aici am avut succesiunea de
comparaţii propuse de autor. Preocu-
pările sale pentru introducerea unor
elemente noi, pentru modularea
discursului poetic îl conduc la
îmbinarea propriilor imagini cu
altele, extrase, de data aceasta, din
scrierile sfinte. Este pusă în evidenţă

aceeaşi obsesie. „Zice David, proro-
cul:  Viiaţa ieste floare, / Nu trăieşte,
ce îndată ieste trecătoare. / Viierme
sîntŭ eu, şi nu om , tot acela strigă”.
Sursa este indicată savant – subliniin-
du-se procedeul citării. Amplitudinea
şi autoritatea meditaţiei se amplifică.

Survine o nouă modulare stilis-
tică. Pentru început am avut parte de
afirmaţii privind fragilitatea vieţii.
Ele lasă loc exclamaţiilor şi interoga-
ţiilor retorice, necesare pentru subli-
nierea concluziei dramatice, catego-
rice: nu există nimic stabil, nimic care
să reziste trecerii timpului. „O,
hicleană, în toate vremi cum să nu să
plîngă / Toate cîte-s pre tine! Ce
hălăduieşte / Neprăvălit, strămutat?
Ce nu stăruieşte / Spre cădére de
tine? Tu cu vréme toate / Primeneşti
şi nimica să stea în véci nu poate.”
Tonul se înalţă, elementele vizate
pentru a conchide absolutul nestator-
niciei sînt de altă natură. Nu mai este
vorba de firul de aţă, de umbră, de
apă curgătoare. In centrul viziunii,
devenită apocaliptică, se află cosmo-
sul, supremă creaţie dumnezeiască.
Pînă şi acesta are un sfîrşit. „Ceriul
faptŭ de Dumnezeu cu putére mare,
/ Minunată zidire, şi el fîrşit are. / Şi
voi, lumini de aur, soarile şi luna, /
Întuneca-veţi lumini, veţi da gios
cununa.” Si creaţiile cereşti ale lui
Dumnezeu sînt supuse timpului; şi
ele „mor”. „Voi, stéle iscusite,
ceriului podoba, / Vă aşteaptă
groaznică trîmbiţa şi doba.” Oricît  de
importantă ar fi creaţia divină,
sfîrşitul vine, fără speranţă, ca o
cădere finală de cortină. Ceea ce
înspăimîntă şi în această perspectivă
cosmică e tocmai lipsa oricărui punct
de sprijin. Totul este hărăzit
mormîntului. „În foc te vei schimosi,
peminte cu apa. / O pricine amară nu
aşteaptă: sapa. / Nu-i nimica să stea
în véci, toate tréce lumea, / Toate-s
nestătătoare, toate-s nişte spume.”
Doar Dumnezeu se află deasupra
ciclului morţii. „Tu, părinte al tutu-
ror, Doamne şi împărate, / Singur
numai covîrşeşti vremi nemăsurate. /
Célelalte cu vrémea toate să să treacă.
/ Sîngur ai dat vremilor toate să
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petreacă. / Suptŭ vréme stăm, cu
vréme ne mutăm viiaţa, / Umblăm
după a lumii înşelătoare faţa.”

Sînt versurile cu care se încheie
prima parte a poemului, tratînd tema
fugit irreparabile tempus. Invocarea lui
fugit irreparabile tempus apare şi în a
doua parte a poemului, legată de
introducerea motivului ubi sunt, dar
pînă aici scrierea este dedicată exclu-
siv temei timpului care fuge ireme-
diabil. Ca un pandant al lui fugit
irreparabile tempus, cu egal efect în
accentuarea pesimismului, este dez-
voltată neliniştea din fortuna labilis.
Chiar autorul subliniază condiţia ei
de formulă „pereche”, în efecte
întunecate, alături de sublinierea
trecerii distructive a timpului.
Impreună, cele două – timpul, care se
scurge inexorabil şi soarta, care poate
răsturna într-o clipă ceea ce timpul
erodează treptat prin trecerea lui –
subliniază condiţia „condamnată” a
fiinţei umane. Imaginea norocului (şi
ea împrumutată, dar bine plasată în
cadrul reflecţiei) e edificatoare: noro-
cul nu are decît mîini şi aripi, care-l
fac să se zbată, n-are picioare, pentru
că nu stă locului niciodată, nu se
poate fixa, nu-şi poate abandona
măcar pentru o clipă condiţia sa

schimbătoare. „Vrémea lumii soţie şi
norocul alta, / El a sui, el a surpa,
iarăşi gata. / Norocului zicem noi ce-

s lucruri pre voie / Sau primejdii,
cîndŭ ne vin, sau cîte o nevoie. /
Norocului i-au pus nume cei bătrîni
din lume, / Elu-i cela ce pre mulţi cu
amar să afume. / El suie, el coboară,
el viiaţa rumpe, / Cu soţiia sa,
vrémea, toatele surpe. / Norocul la
un loc nu stă, într-un ceas schimbă
pasul. / Anii nu potŭ aduce ce aduce
ceasul. / Numai mîini şi cu aripi, şi
picioare n-are, / Să nu poată sta într-
un loc niciodinioare.”

Lectura atentă a poemului pune
în evidenţă intenţia autorului de a
sublinia fiecare dintre cele două teme
– dacă nu pentru sensul filozofic
propriu al fiecăreia, cel puţin pentru
rolul de elemente distincte în poem.
Poate că a subliniat distincţia din
motive didactice, cum cred unii
cercetători; poate, presupunem noi,
din instinct artistic. Explicaţiile des-
pre intenţiile autorului au aici o prea
mică importanţă. Ceea ce contează e
că avem pe de o parte fugit irreparabile
tempus – timpul care distruge prin
trecerea lui implacabilă, pe de alta
fortuna labilis („norocul schimbător”,

cum ne explică autorul), care poate
răsturna într-o clipă orice împrejurare
în contrariul ei. Examinarea scrierii
lui Miron Costin cît mai aproape de
text, fără speculaţii, aduce clarificări
în ceea ce priveşte valenţele literare
ale acestuia. Cele două teme sînt
asociate în următorul fragment, în
dezvoltarea motivului ubi sunt?. Este
întrebarea pusă de poeţii medievali
pentru a arăta zădărnicia puterii,
frumuseţii, tinereţii, bogăţiei, în cele
din urmă a vieţii omeneşti în toate
înfăţişările ei. Sfîrşitul vine inevitabil,
oricît de mari şi puternici au fost unii
sau alţii în timpul vieţii. Moartea e
împărţită egal, pentru om nu poate
exista alt final, indiferent care va fi
fost condiţia petrecerii sale pămîn-
tene. Intr-un fel sau altul, timpul şi
„norocul schimbător” conduc spre
mormînt. Timpul este valoarea domi-
nantă în filozofia unor medievali,
cărora Miron Costin li se alătură; nu
spaţiul, nu contextul, ci teroarea
trecerii „vremii care ţi-a fost dată”,
luată înapoi de bătăile pendulei sau,
precipitat, de schimbarea norocului.
„Vrémea încépe ţările, vrémea le
sfîrşaşte, / Îndelungate împărăţii
vrémea primeneaşte, / Vrémea
petréce toate; nici o împărăţie / Să
stea în veci nu o lasă, nici o avuţie /
A trăi mult nu poate.” Lipsite de
sens, eforturile de mărire, de realizare
devin inutile. Viziunea autorului îl
determină să sublinieze apăsătoarea
zădărnicie. Viaţa omului are o sin-
gură certitudine: sfîrşitul. Din pute-
rea şi bogăţia de altădată rămîne,
poate, numele, repetat într-o poveste.
„Unde-s cei din lume / Mari împăraţi
şi vestiţi? Acu de-abiia nume / Le-au
rămas de povéste. Ei sîntŭ cu
primejdii / Trecuţi. Cine ai lumii să
lasă nădejdii?” (Numele lăsat
urmaşilor e văzut aici ca un fapt
derizoriu – în convenţionalul epilog
el apare ca o posibilă mîngîiere…)
Pentru început tratarea motivului ubi
sunt? respectă convenţiile. După în-
trebare se înşiră numele celor puter-
nici şi bogaţi pentru a se sublinia că
au împărtăşit soarta muritorilor de
rînd. „Unde-s ai lumii împăraţi, unde
ieste Xerxes, / Alixandru Machidon,

Constantin Tofan
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unde-i Artaxers, / Avgust, Pompeiŭ
şi Chesar? Ei au luat lume, / Pre toţi
i-au stinsŭ cu vrémea, ca pre nişte
spume. / Fost-au Ţiros-împărat,
vestit cu războaie, / Cu avére preste
toţi. Şi multă nevoie / Au tras hîndii
şi tătarii şi Asiia toată. / Caută la ce l-
au adus înşelătoarea roată: / Prinsu-l-
au o fămée, i-au pus capul în sînge. /
Satură-te de moarte, Ţiros, şi te stinge
/ De vărsarea sîngelui, o, oame
înfocate, / Că de vrăjmăşiia ta nici
Ganghes poate / Cursul său să-l
păzească.  Aşa jocuréşte / Împărăţiile
lumii, aşa prăvăléşte.” Iată, de data
aceasta, roata ca simbol al capriciului,
învîrtindu-se fără oprire, indicînd
răspunsurile surpriză ale destinului.
Trecerea timpul năruie orice măreţie;
soarta loveşte într-o clipă. Cirus a fost
eliminat nu de trecerea timpului său,
ci de soarta neaşteptată, ucis de o
mamă care-şi pierduse fiul în război.
Să remarcăm, ca invenţie poetică,
hiperbolizarea urii lui Cirus: ea
ajunge să devieze cursul Gangelui...
Altfel, tratarea lui ubi sunt?, pentru
început convenţională, didactică, lip-
sită de inventivitate, e la fel cu aceea
pe care au aplicat-o atîţia autori care
au preluat motivul. Banală e însă e
doar introducerea. Scriitorul depăşeş-
te convenţionalul şi accentuează
scepticismul, avivează disperarea.
Dacă de obicei sînt invocaţi oamenii
mari şi puternici din  politică, armată,
din imperiul financiar ş. a. m. d.,
pentru a se arăta că pînă la urmă
moartea e egal împărţită poemul
ajunge ulterior la alte categorii,
împingînd pesimismul la limită.
„Nici voi, lumii înţelepţii, cu filosofia
/ Hălăduiţi de lume”. Apropierea de
tainele creştinătăţii sau sfinţenia nu
pot aduce nici ele linişte în privinţa
sfîrşitului care vine: „nici theologhia
/ V-au scutit de primejdii, sfinţi
părinţi ai lumii, / Ce v-au adus la
moarte amară pre unii. / Nime
lucruri pre voie detot să nu crează, /
Nime gréle nădejde detot să nu
piarză”. Comentarea vremelniciei
condiţiei umane e mai întunecată
decît aceea acceptată îndeobşte de
ortodoxie. Neîncrederea în posibili-
tatea salvării e absolută, tonul e

impenetrabil, evacuează orice speran-
ţă în redempţiunie. Iar speranţa într-o
lume de dincolo nici măcar nu este
invocată. Scepticismul privitor la
soarta pămîntească a omului e total –
nici înţelepţii, nici filozofii nu au vreo
şansă. Nici cei mai fideli continuatori
ai cuvîntului lui Isus, sfinţii părinţi.
Condamnarea la moarte prin naştere
e imperioasă. S-a vorbit despre
influenţa gîndirii catolice. S-a spus că
Miron Costin avea, probabil în
virtutea aceleiaşi fidelităţi faţă de
catolicism, o puternică aversiune faţă
de reformaţi. Fixarea apriorică de
către divinitate a destinului fiecărui
om trimite însă mai degrabă la
convingerile acestora. „Că Dumnezeu
a vîrstatŭ toate cu sorocul, / Au
poruncitŭ la un loc să nu stea
norocul. / Cursul lumii aţi cercatŭ,
lumea cursul vostru / Au tăiat.” –
sînt versuri care pot spune ceva în
acest sens. Absolutul acestei
reprezentări în negru a condiţiei
umane constituie centrul ideologic al
poemului – şi reprezintă, totodată,
punctul cel mai înalt al creşterii
tensiunii edificiului care se ridică o
dată cu primul vers din Viaţa lumii.
Construcţia literară coincide cu
devoalarea convingerilor asupra
existenţei umane.

„Nici voi, lumii
înţelepţii, cu filosofia/
Hălăduiţi de lume”.

Miron Costin
Continuarea poemului e discur-

sivă, conţine nuanţări ale aserţiunilor
anterioare, o „relaxare”, în fapt, a
tensiunii din prima parte. E o
coborîre a absolutului în istorie, o
trecere a pesimismului total în lamen-
taţie . „Aşa ieste acum vacul nostru. /
Niminea nu-i bun la lume, tuturor cu
moarte / Plătéşte osteneala, nedi-
reaptă foarte, / Pre toţi, şi nevinovaţi,
ea le taie vacul…” Continuarea
poemului prezintă, din punct de
vedere literar, o consistentă diminu-
are a efectelor artistice. Discursul
devine tern, în bună măsură
explicativ, raţional, în defavoarea

reprezentărilor prin sugestie. „O,
vrăjmaşă, hicleană, tu vinezi cu sacul,
/ Pre toţi îi duci la moarte, pre mulţi
fără deală, / Pre mulţi şi fără vréme
duci la aceasta cale.” Cădem în pur
exerciţiu didactic. Intîlnim sfaturi
despre cum ar trebui întîmpinată
situaţia fără ieşire. Din perspectiva
poeziei, a artei, textul se rarefiază, e
tot mai puţin expresiv – tocmai
pentru că se vrea o cogitaţie finală pe
marginea temelor dezvoltate. Ca
întotdeauna, argumentele alungă
poezia. In fond, sînt reluate lucruri
care fuseseră mai plastic exprimate în
prima parte a poemului, mai bogată
în imagini. Aici avem un lung
fragment în care, cu puţine excepţii,
imginile sînt ocolite.

„Orice faci, fă şi caută fîrşitul cum vine.
Cine nu-l socotéşte nu petréce bine.
Fîrşitul ori laudă, ori face ocară,
Multe începuturi dulci, fîrşituri amară.
Fîrşitul cine caută vine la mărire,
Fapta nesocotită aduce pierire.
Moartea, vrăjmaşă, într-un chip calcă

toate casă,
Domneşti şi-mpărăteşti, pre nime nu

lasă,
Pre bogaţi şi săraci, cei frumoşi şi tare.
O, vrăjmaşă, priietin ea pre nimeni n-are.
Naştem, murim, o dată cu cei ce să tréce,
Cum n-ar fi fostŭ în véci, daca să

petréce.”

Cînd se iveşte cîte o excepţie de la
înşiruirea de concluzii logice poezia
revine – ca în compararea anilor cu
pînza de păianjen („Painjini sîntŭ anii
şi zilele noastre.”). Dar asemenea
ocazii sînt rare. Constatările se înşiru-
ie monoton, într-o cenuşie didactică
lipsită de valenţe literare, îndepărtîn-
du-se cu totul de poezie.

„Sfinţi îngeri, ferice de viiaţa voastră.
Vieţuim, şi viiaţa ieste neştiută
Şi pănă la ce vréme ieste giuruită.
Aşa ne poartă lumea, aşa amăgéşte,
Aşa înşală, surpă şi batjocuréşte.
Fericită viiaţa făr de valuri multe,
Cu griji şi neticneală avuţiia pute.
Vieţuiţi în ferice, carii mai puţine
Griji purtaţi de-a lumii; voi lăcuiţi bine.
Vacul nostru cu-mprumut dat în datorie;
Ceriul de gîndurile noastre bate jocurie.”
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Epilogul e scris din perspectiva
creştinismului oriental, apărînd
cuminţenia şi înţelepciunea acestuia.
Dacă te porţi bine în viaţă, vei fi bine
pomenit după moarte. Caracterul
repetitiv subliniază diminuarea
poeziei. Disperarea din dezvoltarea
motivului ubi sunt? s-a pierdut. E
susţinută ideea că după moarte
făuritorul de fapte bune trăieşte în
pomenirea celorlalţi.

„Mulţi au fostŭ şi mulţi sîntem şi mulţi te
aşteaptă;

Lumea din primenéle nu să mai
deşteaptă.

Orice ieste muritoriu cu vrémea să
petréce,

Tréce vrémea şi pre ai săi toţi îi părăséşte.
Cei ce acum petrécem, pomenim alţii
Trecuţi; de noi cu vréme vor pomeni alţii.
Născîndu-ne, murim, murind ne facem

cenuşă.
Dintr-această lume trécem ca pentr-o uşă.
Astăzi mare şi putérnic, cu multă mărire,
Mîine treci şi te petreci cu mare măhnire.
În lut şi în cenuşă te prefaci, o, oame,
În viierme, după care te afli în putoare.
Ia aminte dară, o, oame, cine eşti pe

lume?
Ca o spumă plutitoare rămîi fără nume.
Una fapta, ce-ţi rămîne, buna, te lăţéşte,
În ceriŭ cu fericie în véci le măréşte.”

*
Din punctul de vedere al istoriei

culturii sînt demne de interes şi
paratextele poemului. Nu doar pen-
tru acel des pomenit „prim tratat de
versificaţie în româneşte” (lămuritor,
în cele cîteva rînduri ale sale, pentru
principalele noţiuni de versificaţie –
cu excepţia ritmului) dar şi prin
mărturiile indirecte privind atitudi-
nile culturale dintr-o epocă în care
elementele umaniste sînt confruntate
cu substratul creştin. S-a discutat
mult despre prezenţa sau absenţa din
spaţiul cultural românesc a influen-
ţelor umaniste. Chiar dacă nu se
poate vorbi de umanism în sensul
deplin al cuvîntului, o circulaţie a
ideilor din această sursă nu poate fi
tăgăduită. Cu adaptări specifice
pentru spaţiul cultural autohton – în
care unele din condiţiile umanismu-
lui occidental nu au funcţionat. De

pildă anticlericalismul. Purtătorii
ideilor umaniste în cultura română a
timpului, educaţi în afara ţării în şcoli
de factură apuseană, deschişi de
multe ori către ceea ce provenea din
Occident, nu se desprindeau de supu-
nerea la datinile ortodoxiei. Precum
umaniştii, atunci cînd vorbeşte
despre modelele de autoritate ale
noului mod de scriere, în versuri,
Miron Costin trimite la literatura
clasică. „Aşa au scris vestit istoric Omir
războaiele Troadii cu Ahileus, aşa
Verghilie, începătura Împărăţiei Râmului
şi alţii fără număr dascali”. Adaugă
însă (ceea ce n-ar fi făcut umaniştii,
care căutau să se elibereze de
omniprezenţa bisericii) exemple din
creştinism, pentru că  „într-acesta chip
/al scrierii în versuri – n. n./ şi sfinţii
învăţătorii beséricii noastre cum ieste
Ioan Damaschin, Cozma, Theofan,
Mitrofan, Andrei de la Crit au scris
cântările sfintii bisérici, stihurile,
canonile,  antifoane,  cu  carile,  ca  cu
nişte  pietri  scumpe  şi  flori neveştenite,
au împodobit bisérica.”

*
Prin viziunea asupra existenţei

Viaţa lumii se alătură altor scrieri ale
lui Miron Costin, cronicii sale în
primul rînd, întîlnindu-se cu acestea
în pesimism. Cel puţin pentru prima
parte a poemului, inclusiv dezvolta-
rea motivului ubi sunt?, s-ar putea ca
Miron Costin să fi scris după un
model occidental (deşi un asemenea
model n-a fost depistat de cercetă-
tori), lucru vizibil şi din ideologia
expusă, şi, mai ales, din modul de
tratare artistică. Dacă e să comparăm
alte versuri rămase de la Miron
Costin cu Viaţa lumii se poate uşor
observa diferenţa. Ceea ce e în altă
parte ezitare, confuzie, devine aici
construcţie fermă, rostire decisă. E
suficient să punem în paralel orice
fragment din prima parte a poemului
Viaţa lumii cu naivele versuri din
Stihuri împotriva zavistiei („Vacul tău
n-are pace, zavistnice oame, / Colţul
tău, plin de venin, piiere tot de
foame, / Să muşte pre cineva pururea
rîvnéşte, / În ce chip ar ocărî,

pururea păzéşte./ Bine au scris în
Psaltire de tine prorocul: /
Zavistnicului ieste acesta norocul, /
Gîtlanul lor, mormîntul destupat cum
cască. / Limbile lorŭ gata tot să
ocărască. / Să le fii giudeţ, Doamne,
din gînduri să cază, / Ocări care facŭ
ei pre sine să vază. / Doao boale
întru sine zavistnicul are: / Una
cîndŭ petréce rău, a doao, mai mare,
/ Cîndŭ privéşte pre altul că petréce
bine…”), pentru a fi şocaţi de
diferenţă. Ideea că ar fi vorba de o
traducere sau o prelucrare, cel puţin
pentru anumite porţiuni din poem,
nu poate fi ocolită. Viaţa lumii rămîne
un text care, pînă la un punct, rezistă
unei lecturi din perspectiva cititorului
din zilele noastre.

3. Ion Neculce. Cucerirea
realismului: domnitori
pămînteni,obiceiuri
fanariote

Cu Ion Neculce intrăm în alt
secol, în altă perioadă din istoria
Moldovei, în universul unui autor de
altă formaţie intelectuală. Chiar dacă
destinul său este diferit în multe
privinţe, el îi consideră pe Ureche şi
pe Miron Costin înaintaşii săi şi îşi
plasează naraţiunea în continuarea
celor scrise de aceştia. Contextul
istoric în care scrie Neculce este unul
al decăderii statale şi al aservirii ţării;
letopiseţul său vorbeşte despre
ultimii domnitori pămînteni, primii
domnitori fanarioţi.

Naraţiunea lui Neculce a pierdut
dimensiunea spirituală. Avem, în
cazul său, proză în stare pură. Nu
neapărat pentru că autorul s-ar fi
format în condiţii... locale şi ar fi mai
puţin instruit, ci datorită istoriei pe
care o trăieşte. Si calităţilor sale de
narator. In bună parte cronica sa este
o scriere memorialistică. Neculce este
un scriitor avînd ceea ce s-a numit „o
remarcabilă priză la real”. S-a vorbit
mult despre talentul său de povesti-
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tor. Artist realist, are un simţ special
al detaliului semnificativ şi o
capacitate de pătrundere psihologică
desăvîrşită. La Neculce detaliul rea-
list acoperă în întregime prim planul,
sensul spiritual se pierde. Calităţile
sale îi permit să controleze efectele
asupra cititorului aidoma unui
scriitor contemporan, el fiind capabil
nu numai să-şi interpreteze, dar şi să-
şi creeze şi să-şi atribuie rolul care-i
convine. (Iar cine participă la scena
prezentată de narator nu poate „juca”
decît la timpul prezent.) Mai multe
generaţii de comentatori au văzut
doar o anumită faţă a naratorului –
cea pe care voia el să le-o arate. G.
Călinescu şi Serban Cioculescu i-au
reconstituit adevăratul, complicatul
chip. Călinescu vorbeşte despre
„sufletul rural” al lui Ion Neculce,
dar nu trebuie văzută aici vreo aluzie
la condiţia sa (Neculce reprezenta,
oricît de popular poate să pară uneori
discursul său, boierimea, chiar marea
boierime) ci la starea în care se afla,
atunci, Moldova – scoasă din circuitul
importantelor artere comerciale între
Europa şi Orient (P. P. Panaitescu),
dominată de turci, cu o boierime pier-
dută undeva la marginea continentu-
lui, fără legături cu Europa. Cel mai

important personaj creat de Neculce
este acela al naratorului. In cazul
„povestirii” sale, spre deosebire de
celelalte cronici, naratorul trece în
prim plan. Este vorba, fără îndoială,
de o particularitate a talentului
autorului – dar şi de o evoluţie în
concepţia privind rolul personajului
narator.

Cronica lui Ion Neculce e conce-
pută de  la alt nivel decît cele ale lui
Grigore Ureche şi Miron Costin. Viaţa
pe care o consemnează Neculce nu
numai că este lipsită de elementul
spiritual, dar se şi consumă după un
stereotip. Neîncrederea permanentă
elimină din letopiseţ timpul viitor, iar
trecutul e doar un timp al urii. Viaţa
se desfăşoară acum după o rutină din
care rareori scapă vreunul din perso-
najele principale. Acţiunile domnito-
rilor şi ale boierilor se succed după
un scenariu de o monotonie apăsă-
toare. Schemele politice sînt simple.
In urma pîrilor la Poartă vechiul
domnitor este mazilit şi e căftănit
unul nou – nu o dată o persoană care
mai fusese pe tron. Proaspătul inves-
tit vine în ţară, în a treia zi îşi
numeşte boierii, iar lupta pentru sca-
un e încă o dată reluată. Susţinătorii
domnului caută să tragă toate

foloasele din situaţia lor privilegiată.
Domnul însuşi foloseşte puterea
pentru a-şi consolida poziţia – asta
însemnînd inclusiv eliminarea fizică
a rivalilor şi a celor care-i susţin pe
aceştia. Intre timp duşmanii
domnito-rului „lucrează” pentru
scoaterea lui din domnie. Nu o dată
intervine în lupta pentru tron
domnitorul din Muntenia – sau
capetele încoronate din alte ţări
învecinate. Mai devreme sau mai
tîrziu duşmanii domnitorului
izbîndesc şi, dacă între timp nu şi-au
pierdut capul, intriga reuşeşte şi
domnitorul este înlăturat ş. a. m. d.
In general, domniile se succed la
inter-vale scurte de timp, ceea ce
alimen-tează o continuă stare de
provizorat, de „neaşezare”. Turcii
arbitrează aceste dispute – arbitraj,
evident, lipsit de criterii morale,
dominat de samavolnicie, de interese
pecuniare etc. Nu au de unde să
apară reflecţii asupra unor chestiuni
înalte. Fiecare încearcă să
supravieţuiască şi pentru aceasta
trebuie să-i înlăture pe cei care i-ar
putea sta în cale. Este o coborîre în
realitatea cea mai crudă, istoria îşi
pierde profunzimea, este şi ea
povestea vieţii de pe o zi pe alta. In
acest spaţiu al întîmplărilor nefericite
domnitorii sînt buni cînd nu introduc
„obiceiuri noi” – obiceiurile fiind
birurile prin care domnitorii caută să-
şi refacă puterea financiară. Aproape
fiecare inventează un nou bir,
varietatea ne uimeşte şi astăzi. Iar
atunci cînd un voievod renunţă la un
bir al predecesorului (aproape
întotdeauna doar pentru puţin timp,
în curînd introducînd el însuşi
obligaţii financiare ruinătoare) sau îl
diminuează autorul se grăbeşte să-şi
exprime entuziast  încîntarea. Taxele
îi sărăcesc pe boieri (în numele lor
vorbeşte Neculce) şi pe cei mai săraci,
iar ţara se „bejeneşte”. Unii dintre
domnitori încearcă – fără succes –
alianţe cu duşmani ai turcilor – rezul-
tatul fiind însă o exploatare supli-
mentară a ţării.

Cronica abundă în informaţii
economice. Birurile, sumele de bani
adunate, plăţile făcute turcilor, banii

Constantin Tofan
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daţi pentru a cumpăra o domnie sau
capul unui rival, pentru a întreţine
relaţiile la Poartă ş.a.m.d. acoperă
multe din paginile cronicii. Lumea lui
Neculce e mult diferită de aceea care
apărea în letopiseţele lui Grigore
Ureche şi Miron Costin. Nici din
relatările acelora nu lipseau „faptele
rele” (mai ales la Miron Costin,  care
le percepe cu o sensibilitate aparte),
dar în societatea imortalizată de
Neculce se constată generalizarea
unor practici orientale: corupţia
devine instituţie de stat, în locul legii
vorbesc armele şi, mai ales, semn că
societatea capitalistă primitivă nu era
departe, banii, cu care se poate
cumpăra orice...

*
Lumea se ticăloşeşte – moldo-

venii ajung să-şi facă un obicei din
jafuri. In cronica lui Neculce apare,
clar marcată, o nouă atitudine faţă de
străini. Dacă la Grigore Ureche
descrierea străinilor era un prilej de a
evalua, în spirit renascentist, moduri
diferite de viaţă, pentru Ion Neculce
străinul devine duşmanul. Intr-o
societate sălbăticită, în care se trăieşte
sub o continuă ameninţare, Celălalt,
străinul, este ţapul ispăşitor.

Lumea românească ajunsese la o
monotonie a răului, iar meritul scri-
itorului este tocmai acela de a nu
transmite această rutină naraţiunii
sale. Citind cronica lui Neculce ai
impresia că în ea se întîmplă mereu
ceva interesant – deşi din punct de
vedere epic ea este schematică, cum
schematice erau evenimentele relata-
te. G. Călinescu şi Serban Cioculescu,
aminteam,  modifică imaginea lui
Neculce. Nicolae Iorga propusese
anterior un Neculce nepărtinitor cu
personajele pe care le înfăţişează,
obiectiv în prezentările sale, un soi de
bătrîn ajuns la vîrsta înţelepciunii
imperturbabile. Călinescu, în Istoria...
sa, schimbase punctul de vedere. El îl
vede pe cronicar cum „...îşi frînge /.../
mîinile de-a lungul letopiseţului,
văietîndu-se şi creîndu-se pe sine ca
tip al boierului cu jale de ţară. Insă
jelaniile lui nu vin numai din pură

sentimentalitate patriotică. Neculce e
bîrfitor, răutăcios ca bătrînii, încon-
deietor bufon al lucrurilor, aşa că
pagina întreagă e o comedie înaltă
alunecînd de la  reaua cîrcotire la
patriarhala plîngere.”10 Capacitatea
cronicarului nu numai de a povesti,
de a crea portretele viabile ale
personajelor, dar şi de „a juca” un
anumit rol de personaj narator, de a-l
juca remarcabil, este pusă în evidenţă
şi de Serban Cioculescu. Neculce era
„plin de simţiri aprige şi de
resentimente vii”. Scriitorul, stăpîn pe
mijloacele sale de expresie, reuşeşte să-
şi estompeze adevărata fire; el este, de
altfel, un personaj cu mai multe firi.
„Una din ele, şi cea mai înşelătoare,
spune Cioculescu, este «firea cea
proastă», adică simplitatea cugetului,
care a înşelat posteritatea, de o sută de
ani încoace. In redactarea cronicii sale,
Neculce a fost atent să nu-şi dezvă-
luiască politica, acoperind-o sub haina
iubirii de ţară. Gestul larg şi interjec-
ţiile patetice i-au cucerit generaţii
compacte de naivi duioşi, gata să
plîngă de suferinţele mulţimii, cu care
n-aveau vreo altă atingere. /.../  Ace-
iaşi cititori naivi sau grăbiţi au fost
înşelaţi de tonul temperat care i-a
îngăduit cronicarului, fals bonom, să-şi
strecoare toate insinuările /.../ cu o
irezistibilă candoare. Pînă la interpre-
tarea sagace a lui G. Călinescu, nimeni
nu adulmecase bîrfelile omului lui
Dumnezeu.”11

„Dezvăluirea” noii imagini a lui
Neculce, departe de a „diminua”
prestigiul autorului, relevă, dimpotri-
vă, complexitatea şi fineţea mijloace-
lor sale literare. De altfel, în textul lui
Neculce apar elemente (mă refer la
procedee, nu la intriga preluată de
autorii unor epoci ulterioare) folosite
şi mai tîrziu de reprezentanţi de
frunte ai scrisului românesc. Scrisoa-
rea, de pildă, joacă atît de importantă
în literatura lui Caragiale, e nelipsită
din intrigile dezvăluite de autor.
Sigur, e vorba de întîmplări reale,
pîra se făcea de cele mai multe ori

10 G. Călinescu, vol. cit., p. 25.
11 Serban Cioculescu, Varietăţi critice, E. p. l.,
Bucureşti, 1966, pp. 84-85.

prin scrisori, dar faptul că autorul
insistă asupra lor, că relevă diversele
modalităţi prin care epistola poate
deveni instrument al înşelăciunii
dovedeşte că scriitorul percepea
importanţa ei ca procedeu literar.

La Ion Neculce timpul naraţiunii
istorice îşi pierde solemnitatea,
începe să se confunde cu acela al
naraţiunii pur şi simplu.

*
Partea de istorie cuprinsă în

cronica lui Ion Neculce e lipsită de
glorie – ea consemnează începutul
domniilor fanariote. Dar în această
perioadă trăiesc trei dintre scriitorii
de primă importanţă ai începuturilor
literaturii române – de fapt ai
literaturii române pur şi simplu.
Mitropolitului Dosoftei, cronicarul
Miron Costin şi Dimitrie Cantemir.
Prezenţe legate de modesta domnie a
lui Constantin Cantemir, tatăl lui
Dimitrie Cantemir. Faptele sînt bine
cunoscute. Am putea avea însă în
vedere punerea în evidență a unor
relaţii mai puţin preocupante pentru
cercetătorii de pînă acum. De pildă
surprinderea momentului în care se
cristalizează un prim sistem de
valori, a locului acordat în epocă
scriitorilor şi cărturarilor ş. a. m. d. In
pofida condiţiilor politice şi sociale
precare spre sfîrşitul secolului 17 în
Moldova apăruseră elementele care
permiteau stabilirea legăturilor
fundamentale ale structurii vieţii
spirituale a unei colectivităţi.

*
In 1686, la începutul domniei lui

Constantin Cantemir, mitropolitul
Dosoftei, traducătorul în versuri al
psalmilor, poet în sensul cel mai înalt
al cuvîntului, creator de limbaj poetic
este obligat de Jan Sobieski, regele
polon, în urma unei incursiuni în
Moldova, să îl urmeze în ţara sa,
unde Dosoftei rămîne pînă la moarte.
In letopiseţul său cronicarul îi
consacră lui Dosoftei puţine cuvinte.
Este binecunoscut portretul cărtura-
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rului. Faptele de cultură nu sînt
trecute cu vederea, dar nici nu se află
în prim plan. „Acestu Dosofteiu
mitropolit nu era om prostu de felul
lui. Şi era neam de mazîl; pre învăţat,
multe limbi ştie: elineşte, latineşte,
sloveneşte şi altă adâncă carte şi-
nvăţătură, deplin călugăr şi cucernic,
şi blând ca un miel. In ţara noastră
pe-ceasta vreme nu este om ca
acela.”12 Despre traducerea psalmilor
Neculce probabil că nu ştia, altfel ar fi
pomenit opera de glorie a mitropo-
litului. In portret, alături de originea
socială apare cunoaşterea limbilor şi a

altor lucruri ţinînd de învăţătură,
ţinuta monahală şi temperamentu –
valori cu putere de circulaţie în
epocă. Concluzia arăta raritatea unei
asemenea personalităţi. Nu exista
încă o structură culturală cristalizată,
personalităţile nu puteau fi integrate
într-o astfel de structură, caracteris-
ticile individuale se află în urma
calităţilor/ poziţionărilor sociale.

12 Ion Neculce, Opere, Letopiseţul Ţării Moldovei
şi O samă de cuvinte, Ediţie critică şi studiu
introductiv de Gabriel Ştrempel, Ed. Minerva,
Bucureşti, 1982, p. 313.

Dosoftei este mitropolit, şi doar în al
doilea rînd cărturar.

*
In timpul aceleiaşi domnii a lui

Constantin Cantemir are loc drama
familiei Costin. Velicico, fratele croni-
carului este într-o opoziţie declarată
cu domnitorul. Contrastul era perfect.
Cei din familia Costin provin din
marea boierime, au o pregătire
intelectuală consistentă – Miron e
recunoscut ca unul din învăţaţii
vremii. Constantin Cantemir nu era

decît un boiernaş împins la domnie
de către marii boieri şi de Șerban-
vodă din Tara Muntenească pentru a
fi manipulat; un om fără pretenţii,
neinstruit, ştiind abia a se iscăli, cum
notează Neculce…  Intre Costineşti şi
Constantin Cantemir intervin intrigi-
le familiei Russet, în special ale
vistiernicului Iordache Ruset. In 1691
boierii nemulţumiţi de domnitor fac
planuri împotriva acestuia la un
ospăţ. Velicico se află printre aceştia.
Cum se întîmplă întotdeauna la
români, unul trădează. Ilie Ţifescul,
zis Frige-vacă, îi „toarnă” la Constan-

tin Cantemir. Acesta îl prinde pe
Velicico şi îl omoară. „Şi aflară atunce
neprietinii vreme de-au dzis lui
Cantemir-vodă: «Acmu, de vreme c-
ai omorât pe Velicico, triimite de
prinde şi pe frate-său, Miron
logofătul, de-l omoară. Ori vinovat,
ori nevinovat, să nu scapi, c-apoi încă
a hi mai rău şi de tine şi de noi».”13

Miron Costin este luat de la
înmormîntarea soţiei sale şi executat
fără nici o judecată. Fapta îl va urmări
pe bătrînul domnitor, încît cronicarul
notează. „Cantemir-vodă dup-acee
mult să căie ce-au făcut şi de multe

ori plânge între toată boierimea şi
blăstăma pe cine l-au îndemnat
de-au grăbit de i-au tăiat. Că,
după ei, n-au trăit un an nice
Cantemir-vodă ş-au murit.”14 El îi
plîngea pe boierii, pe care îi
omorîse fără o vină convingător
dovedită – dar nu avea remuşcări
pentru cumplita pierdere
culturală.

*
In timpul aceleiaşi domnii

face primii paşi în lume fiul
domnitorului, Dimitrie. Capitolul
cel mai important al cronicii este
dedicat lui Dimitrie Cantemir.
Neculce se numără printre oame-
nii săi de încredere, ajungînd ma-
re hatman, conducător al armatei.
Multe din cele cunoscute despre
viaţa lui Dimitrie Cantemir se află
în cronica lui Neculce. Mai puţin
însă relatări despre modul în care
faptele culturale, şi cu atît mai

puţin cele literare, încep să-şi facă loc
în viaţa societăţii din Moldova.
Menţionarea celor trei mari scriitori
în letopiseţ consemnează însă un
necesar mo-ment de continuitate.
Putem recon-stitui interelaţii umane –
nu încă relaţii intertextuale… Sau,
acestea din urmă sînt posibile doar
prin intermediul celor dintîi.



13 Ibidem, pp. 335 – 336.
14 Ibidem, p. 337.

Constantin Tofan
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Nicolae BĂCIUȚ

Plâns
Motto

„Învăţ eternitatea în hohote să plângă…”
V. Voiculescu

Te plâng cu înc-o lacrimă,
când nu mai pot să plâng,
când lacrima
e însuşi râsul –
te plâng
cu ochiul uni orb,
te plâng cu plânsul altui

sânge
ce curge prin nervuri
de frunze,
cu fiecare anotimp
ce nu te-atinge.

Te plâng cu-o undă,
te plâng cu ultima secundă.

Weinen!
Ich sehne mich mit noch einer Träne nach dich,
wenn ich nicht mehr weinen kann,
wenn die Träne
sogar das Lachen ist –
ich sehne mich nach dich
mit dem Auge eines blinden Mannes,
ich sehne mich nach dich mit dem Weinen anderes Blutes,
das durch die Blattnerven der Blätter fliesst,
mit jeder Jahreszeit
die nicht dich anrührt.

Ich sehne mich mit einer Welle nach dich,
Ich sehne mich nach dich mit der letzten Sekunde.

Toamnă
Sunt pleoapa
unei frunze
în cădere.

Herbst
Ich bin das Augenlid
Eines Blattes,
das fällt...
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Curgere
Cum ar fi fost, Rinul,
dacă ar fi curs
prin altă ţară?

Cum ar fi fost Rinul,
dacă s-ar fi vărsat,
în altă mare?

Cum ai fi fost tu,
dacă ai fi curs
în viaţa mea?

Cum ar fi fost viaţa mea,
dacă nu s-ar fi scurs
în altă viaţă?

Dar moartea mea,
dacă nu s-ar fi oprit
în altă moarte?

Fliessen
Wie wäre der Rhein
wenn er durch andere Länder
fliessen würde?

Wie wäre der Rhein
wenn er in eine anderes Meer
münden würde?

Wie wärest du,
wenn du in mein Leben
fliessen würdest?

Wie würde mein Leben sein,
wenn es nicht in anderes Leben
münden würde?

Aber mein Tod,
wenn er nicht
in einem anderen Tod
halten würde?

Arheologie
Ultimii arheologi au mai găsit
două căni de lut,
prinse toartă în toartă –
erau înclinate faţă-n faţă,
ca şi cum una pe alta
se iartă.

Gurile lor erau arse
de buzele ce le-au atins.
Din ele au curs
lapte şi miere,
din ele cândva a nins
cu şoapte.

Cele două căni
au fost îngropate de vii –
mai au şi acum răni
şi cioburi lângă ele,
ca nişte copii.

Archäologie
Die letzten Archäologen haben noch
Zwei Lehmtöpfe gefunden,
die Henkel am Henkel verbunden –
sie waren vorne und vorne gebeugt
so wie der eine einen anderen
vergeben sollen,

Ihre Mundrande waren gebrannt
Von den Lippen die angerührt haben,
aus denen haben Milch und Honig geflossen,
aus denen hat es einmal
mit Flüstern geschneit.

Die Zwei Töpfe waren
Noch lebendig
Begraben –
Sie haben noch Wunden
Und neben ihnen sind Scherben
Wie einige Kinder.
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Ultimii arheologi continuă să sape –
dar cănile din nou vor să le-ngroape
pân’ la sfârşitul lumii,
aproape – departe.

Die letzten Archäologen graben weiter
Aber sie wollen wieder sie begraben.

Să nu uit
Mi-au mai rămas câteva lucruri de făcut -
să mut nişte dealuri din loc,
să-mi fac o mare mai aproape,
să fac să mă iubeşti, pe ape,
să-mpart ecuatorul primăverii,
să-i caut vară pe măsură,
să şterg fereastra serii,
să-mi inventez o gură,
să dau ierbii culoare,
să-mi caut amintiri,
căldurii să-i aduc răcoare,
să inventez ziua de azi,
şi groapa-n care n-o să cazi,
miresei să-i aduc un mire,
iar ochiului să-i inventez privire,
bisericii să-i caut rugăciuni,
scăderea-n care să te-aduni,
numelui tău să-i înfiez cuvinte
pe care nimeni nu le ţine minte,
să nu las urletul ca să devină lup,
să-i fac albinei stup,
iar vremii buletin meteorologic,
să nu accept nimic ce-i logic,
să-mi fac o rană pentru trup,
să-ncerc să fiu atent,
să nu uit ca să ies din pântec,
să pun accent,
să nu uit să mă nasc
mai înainte de-a ajunge cântec.

Ich soll nicht
vergessen
Ich habe noch einige Sachen zu machen
Einige Berge von ihrem Platz umzuziehen
Dass du mich auf den Gewässer liebst
Der Äquator dem Frühling zu teilen
Ihm einen passenden Sommer zu suchen
Ich soll noch das Fenster des Abends
abwischen
Einen Mund mich zu erfinden
Dem Gras eine Farbe zu geben
Ich soll mir Erinnerungen suchen
Für die Wärme sollte ich Kälte bringen
Den Tag von heute muss ich erfinden
Und die Grube in die du  nicht fallen sollst,
für die Braut bringe ich einen Bräutigam
dem Auge soll ich Blick erfinden
für die Kirche soll ich Gebete suchen
Substraktion in der du dich addieren sollst
Für deinen Namen Wörter adoptieren
Die niemand bemerken werden
Ich soll das Brüllen des Wolfes werden
Für die Biene baue ich einen Bienenkorb
Für das Wetter einen Wetterbericht
Ich soll nicht annehmen, nichts was unbedingt
ist,
ich soll mich eine Wunde für den Körper
machen
ich soll versuchen, aufmerksam zu sein
ich soll nicht aus dem Baum herauskommen
ich soll Akzent stellen,
würde ich nicht vergessen, mich zu gebären,
bevor ich ein Lied werde.
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Prima artă
Acum,
că m-am întors
din moarte,
ca dintr-un somn
îndepărtat,
că-aproapele-i
încă departe,
că în cuvinte
se-aud şoapte,
nu pot să cred
decât
că Marea Trecere
e prima
dintre arte.
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Die erste Kunst
Jetzt,
dass ich von dem Tod
zurückgekommen bin,
so wie aus einem
weiten Traum,
dass die Nahe
noch weit ist,
dass man in den Wörtern
Flüstern hört,
ich kann dir glauben,
dass
das grosse Vorübergehen
das erste
aus den Küsten ist.

Selecţia şi versiunea germană/ Die Gedichtenauswahl und die Ubertragung in die deutsche Sprache –
Elena M.Cîmpan
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Virgil ENĂTESCU

„Alexandria”
este şi
povestea
noastră

ste interesantă atitudinea
generalizată, la un anu-
mit nivel ştiinţific, care
neagă orice nu este
dovedit prin documente

scrise. Dacă documentele găsite sunt
doar cele selectate de stăpânitori,
pentru a exista şi persista în timp,
atunci cum rămâne cu obiectivitatea
ştiinţifică. Îmi aduc perfect aminte de
momentul, în care plecarea regelui a
fost urmată, la foarte scurt timp, de
mari reforme „intelectuale”, ce au
mers de la epurarea învăţământului,
a cercetării ştiinţifice, a universită-
ţilor, a bibliotecilor mari universitare
sau judeţene până la bibliotecile
fiecărui amărât de intelectual,
indiferent de poziţia sa ierarhică în
cultură sau societate.

Când l-au arestat pe unchiul
Ionică, fratele tatei, fost colonel,
comandant de unitate de vânători de
munte în Tatra, i-au căutat, cu foarte
mare zel, cărţi interzise. Nu ştiu cum,
un miracol a făcut, ca „Istoria
românilor” a lui A.D. Xenopol să fie
salvată, să nu fie observată şi să
rămână una dintre cărţile ce mi-au
format, încă din copilărie, imaginea
corectă asupra istoriei românilor. Şi,
ce contrast uriaş era între istoria, ce o

învăţam la şcoală, istoria acceptată
oficial în public şi ceea ce găsisem eu,
ascuns, din scrierile lui N. Iorga, A.D.
Xenopol, V. Pârvan şi alţii. Atunci, a
trebuit să învăţ două istorii
contradictorii sau cel puţin extrem de
diferite şi să ştiu, întotdeauna, să-mi
selectez datele, în care credeam cu
sfinţenie de cele, pe care aveam
dreptul, să le exprim, în public, fără a
risca libertatea membrilor familiei.
Eu, fiind minor, sigur, aş fi fost
exmatriculat şi mi s-ar fi interzis
continuarea studiilor, pe când adulţii
din familie riscau puşcăria.

În fond, era o continuitate a unei
terori lansate de semidocţii ideologiei
fasciste, ce au ars cărţile de ştiinţă,
împărţind ştiinţa şi adevărul pe
ideologii. Această absurditate, am
trăit-o peste treizeci şi cinci de ani.
Dacă unii l-au interzis pe Enstein şi
pe Freud, ceilalţi, bolşevicii, l-au
interzis pe Virkof, Weissman,
Mendel, Morgan şi Wiener. Şi, vorba
ardeleanului, despre istorici sau
scriitori nici nu mai vorbim. Acolo, a
fost un prăpăd imens, ca un
cutremur, ca un tsunami, ca un
taifun, planificat să demoleze, până
în rădăcini, orice urmă de cultură şi

ştiinţă autentică, naţională şi
europeană.

Cine îşi poate imagina, astăzi, că
un poet făuritor de limbă, echivalen-
tul lui Pușkin, Petőfi, Schiller, Alain
Poe, Byron, putea fi interzis categoric,
în cultura sa, şi şters din toate
bibliotecile. Este vorba despre marele
Eminescu, care, la fel, ca şi colegii lui
enumeraţi mai înainte, avea şi defecte
umane, avea şi mentalităţi specifice
perioadei istorice, dar, în primul
rând, avea marele merit de a fi creat
limba română modernă, de a fi
oglindit istoria şi cultura poporului în
poezia lui.

Ideea absurdă a unor oameni
perfecţi, o au doar fanaticii care, cel
puţin, în aparenţă, se străduie să pară
aşa, mascându-şi trăsăturile umane
care includ, întotdeauna, şi defecte.
Cât de mari sunt defectele şi cât de
antisociale sunt ele, este important de
ştiut. Nu vă faceţi griji, creatorii de
bunuri culturale sau ştiinţifice sunt
oameni, cărora dacă le pui în balanţă
defectele cu realizările, defectele
devin minore, iar realizările valoroa-
se, specifice, importante şi perene
pentru omenire.

Absurditatea a mers atât de
departe încât în 1963-64, când eu m-

E
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am apucat să studiez cibernetica şi să
mă instruiesc în acest domeniu nou,
ea, încă, era interzisă, din punct de
vedere ideologic. Cibernetica era
considerată, de către stalinişti, drept
o doctrină falsă a imperialismului
pentru exploatarea clasei muncitoare.
Când te gândeşti, că saltul în
tehnologie şi civilizaţie, în a doua
jumătate a secolului al XX-lea, a fost
realizat prin cibernetică şi datorită
ciberneticii, prin dezvoltarea tehnicii
de calcul şi a inteligenţei artificiale, îţi
dai seama cât de „progresistă” şi
„ştiinţifică” era gândirea comunistă.
Mai mult, odată cu desfiinţarea
Institutului de Psihologie şi a facultă-
ţilor de psihologie din ţară, s-a pornit
atacul împotriva ciberneticii şi al
informaticii, după modelul revoluţiei
culturale asiatice maoiste, din China.
Dictatorii simţeau, că aceste ştiinţe
sfidează orice directivă de partid,
supunându-se numai legilor ştiinţei,
pe care ei nu le stăpâneau, chiar, mai
mult, nici nu le înţelegeau. Nici în
Cosmos, nu se putea ajunge fără
automatizări şi cibernetică, cărora li s-
au adăugat şi miniaturizările.

Cel mai dur lucru, pentru socie-
tatea noastră, a fost că aceste principii
absurde, nerecunoscute în lumea
ştiinţifică, au determinat, mentalităţi
repulsive şi piedici, în dezvoltare sau
cunoaştere în marea masă a popu-
laţiei, cu o frică formidabilă în faţa
calculatorului, a roboţilor, a inteligen-
ţei artificiale. Acest lucru ne-a creat
un adevărat iad, din partea unei largi
categorii de funcţionari, administra-
tori, chiar practicieni ai diferitelor
domenii, cum ar fi medicina. Nu era
suficient, că ne zbăteam, să facem
cercetare în condiţii materiale precare
ci trebuia să ne luptăm şi cu
mentalităţile, reminiscenţe ale educa-
ţiei marxiste.

Mai mult decât atât, unii dintre
cei cu pregătire şi, cât de cât, cu talent
narativ s-au înregimentat în grupul
scriitorilor, ce tunau şi fulgerau
împotriva calculatoarelor, care nu
sunt creiere şi nu au performanţe ca
ale creierului. Ei prevedeau chiar
apocalipsa civilizaţiei umane prin
preluarea puterii în societate şi prin

stăpânirea oamenilor de către roboţi
sau calculatoare în momentul, în care
vor ajunge la performanţe semnifica-
tive. Toată această porcărie de
adevărată pseudoştiinţă era dublată
şi de preocupările privind extratereş-
trii, OZN-uri şi UFO-uri. Aceasta era
o marfă adresată acelor popoare, care
nu trebuiau să ajungă la performanţe
apropiate sau identice cu marile
puteri. Dar, nici un grup de persoane
cu adevărat culte, de oameni de
ştiinţă competenţi nu au căzut pradă
unei astfel de propagandă, unei
dimensiuni în cunoaştere după
tehnica perdelei de fum. A, există
câteva romane valoroase de science-
fiction, dar ele sunt dublate de o
maculatură uriaşă ca dimensiune.

Argumentul, că numai documen-
tele scrise sunt adevărate, este o mare
prostie folosită de către unii, care au
reuşit să conserve înscrisuri, în timp
ce ale noastre, în marea lor majoritate,
au fost distruse sau, cel puţin,
eludate. Aceştia uită că, iniţial,
cultura popoarelor a fost o cultură
orală, tezaurizată în legende, opere
de artă, chiar epopei. Chiar şi istoria
omenirii, la începuturile ei, a fost
tezaurizată sub formă orală. Cu toate
acestea, mulţi spun că nu se poate da
crezare miturilor, legendelor şi
poveştilor considerând istoria adevă-
rată, istoria ştiinţifică doar cea ce se
bazează pe documente materiale sau
pe documente scrise. Dar, Iliada,
câteva secole, a fost transmisă doar
oral, iar lumea, lumea modernă,
lumea ştiinţifică, credea că Troia nu
exista, că este doar o poveste, pe care
istoricii serioşi trebuie să o combată.
Şi H. Schliemann, chinuitul muzelor,
amatorul, ce căuta Troia cu
înfrigurare şi investea toată averea,
tot venitul în săpături arheologice,
era subiect de glume şi batjocură. Da,
aceşti „nebuni” geniali, ce văd
realitatea înaintea contemporanilor,
în marea lor majoritate, au fost
batjocoriţi de societate.

Lucrurile încep să se schimbe.
Am fost foarte impresionat de modul,
în care au fost recunoscuţi evreii
negri din Etiopia. În Etiopia, există
biserici copte, biserici creştine

ortodoxe. Ori, aceşti oameni trebuia
să provină din ceva. Culmea, acum
două decenii, nişte lideri din popu-
laţia etiopiană au cerut repatrierea, în
Israel, ca evrei. Doamne, dar nu
aveau nici un act. Cum să-i declari
evrei? Nici măcar nu ştiau scrie şi citi
în alfabetul ebraic. Argumentul
genial a venit din partea acestei
populaţii uitate de lume şi de
confraţi. Ei, dar absolut toţi, adulţii
au început să recite din Tora. În
memoria lor, acest grup păstra, de
mii de ani, textele sfinte şi credinţa
neschimbată, în condiţii mai mult
decât dificile. Aceşti oameni merită
respectul şi stima oricărei persoane
civilizate, care ştie să aprecieze
efortul de păstrare a unei identităţi, a
unei religii. Eu, sincer, îmi declar
admiraţia pentru acest grup, rătăcit
prin istorie, ce şi-a păstrat demnitatea
şi credinţa în condiţii, pe care noi nici
nu le putem bănui.

Dar, şi peste noi, au trecut
valurile istoriei. Am rezistat în calea
migraţiilor, la marginea imperiilor, la
graniţele religiilor şi a zbaterilor
permanente între o cultură europeană
şi culturile asiatice. Ne-am păstrat
identitatea şi demnitatea în faţa
islamului în expansiune şi a
catolicismului, care vroia să şteargă
urmele Bizanţului şi ale Orientului.
Dar, am stat pavăză popoarelor
catolice pentru a avea pacea necesară,
ca să construiască civilizaţia vest-
europeană, atât de admirată astăzi.

Oare, este ciudat, că noi am
preferat cultura orală când, de atâtea
ori, tot ce am avut a fost incendiat, a
fost pârjolit, a fost distrus.

Ajungând în sudul Olteniei, într-
o vară, nepoatele mi-au adus o cutie
plină de fotografii. Subliniez faptul,
că partea feminină se ocupa cu
memorarea orală a istoriei familiei şi
a membrilor ei. Totul pornea din anul
în care au apărut primii fotografi în
Craiova. Capul de serie erau pozele a
doi învăţători tineri, bunicii mei,
îmbrăcaţi cuviincios, în haine de
epocă, conform statutului lor social.
Nepoatele mi-au înşirat o poveste de
dragoste, o biografie romanţată a
celor doi tineri, care au înfiinţat
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prima şcoală din comuna natală,
construită chiar în curtea casei lor.
Mai departe, apăreau o serie de
unchi, mătuşi, ofiţeri, medici dar şi
agricultori, care, împreună, formau
un şir lung, ce au trăit într-o perma-
nentă legătură de familie, dar, de
multe ori, la distanţe mari geografice
unii de alţii.

Surpriza cea mai mare a venit în
momentul, în care nepoatele mele,
tinerele fete, pe care le întâlneam
pentru prima dată, au scos din cutie o
fotografie a unui tânăr adolescent de
la absolvirea liceului. Această imagi-
ne a fost înregistrată acum patruzeci
de ani.

Fetele au început să turuie ca şi
cum ar spune o poezie, pe care se
grăbeau să o termine înainte de a se
strecura vreo greşeală în modul de
relatare, în datele pe care le
prezentau.

- Acesta, este unchiul Virgilică!
Băiatul cel mare al lui tata Virgil. Ştiţi,
cel care a fost colonel. Trăieşte la Satu
Mare. Este medic. Este căsătorit, iar
tanti Maria este profesoară. Au doi
copii.

Am rămas impresionat de
exactitatea, cu care se dădeau datele
despre mine, dar şi de mândria
acestor copii, când relatau succesele
şi valoarea neamurilor din familia lor.
Culmea, pe noi nu ne văzuseră
niciodată. Chiar dacă nu ne puteau
asocia imaginea cu persoana
concretă, persoana vie din faţa lor,
aveam un loc în sufletul lor, un loc
privilegiat de căldura sufletească
dovedită şi de felul în care eram
evocaţi, ca nişte membri ai familiei
pierduţi şi rătăciţi în mai multe zări.

Acelaşi lucru, ca în Oltenia, l-am
întâlnit şi pe Valea Mureşului, în
satul de origine al soţiei mele, şi în
satele arădene podgorene, de la
marginea Apusenilor, de unde se
pare că, iniţial, se trage familia mea.
Şi în Maramureş, am întâlnit acest
obicei al istoriei orale, învăţate în
familie şi transmis din generaţie în
generaţie.

O întâmplare trăită de tatăl meu
m-a convins, că nu ne putem juca şi
nu putem subaprecia memoria

acestui popor, chiar dacă, de multe
ori, ea este conservată oral. În
tinereţe, când tatăl meu avea doar
gradul de căpitan, a fost detaşat la
Turnu Severin, pentru o anumită
perioadă de timp. Comanda o
subunitate ce făcea instrucţie pe un
câmp, la Tape, unde dacii au purtat
război cu romanii. Pe acelaşi câmp, în
vecinătatea lor, copiii îşi duceau
vitele la păscut. Era vorba de o
păşune a localnicilor. Ca de obicei,
copiii urmăreau, cu mare pasiune şi
interes, instrucţia soldaţilor, comen-
zile şi tehnicile de luptă sau apărare
etc. Treptat, s-a creat o relaţie de
simpatie şi prietenie între micii
păstori şi tinerii militari ai armatei
române. Cum este firesc, copiii au
început să se laude, că ştiu, cum s-au
bătut dacii cu romanii şi au început
să demonstreze. S-au împărţit în
grupe. Unii erau dacii, alţii erau
romanii. Aceştia erau, la rândul lor,
împărţiţi în cavalerie şi infanterie, în
arcaşi şi suliţaşi, în luptători cu sabia
şi scutul. Dintr-o dată, în faţa ochilor,
s-a repetat istoria. S-a repetat, cu o
naturaleţe dezarmantă, pentru adulţi.

O întrebare firească a ieşit de pe
buzele ofiţerului uimit:

- Voi, după cum vorbiţi şi vă
purtaţi, ţineţi cu dacii?

- Da, domnule căpitan! că noi,
ăştia, suntem urmaşii dacilor. De
partea lor ne ţinem. Dar, ştim, că
vorbim ca romanii că de aia suntem
români. Şi ei ne sunt strămoşi!

- Dar, parcă, totuşi, noi suntem
daci! spuse un alt copil.

- Cum reuşiţi, aşa de bine, să
redaţi această luptă?

- Păi, mereu, repetăm această
poveste. De multe ori, bătrânii noştri,
când se află pe câmp, se întâmplă să
ne corecteze.

Atunci, a fost momentul, în care
tatăl meu a luat decizia, să verifice,
dacă este doar un joc al fanteziei
copiilor sau o scenă istorică, autenti-
că, păstrată şi repetată generaţii în şir,
respectând şi întărind memoria local-
nicilor. A scos porthartul, a întins
harta şi cu creioane colorate a trasat
schiţa luptei desfăşurate între aceşti

copii minunaţi, urmaşi ai dacilor şi ai
romanilor.

Primul argument al coresponden-
ţei cu realitatea erau anii, pe care
copiii îi declarau cu mare precizie,
fără a-i greşi. De unde ştiau aceşti
păstori aşa de precis istoria? La
muzeu, a doua zi, hărţile consemnate
ca documente istorice ale luptei reale
coincideau perfect cu planul luptei,
desenat după jocul copiilor, cu piesa
istorică jucată de copii. Deci, asistase
la o evocare autentică a istoriei până
în cele mai mici amănunte.

Tânărul căpitan a simţit o
admiraţie extraordinară faţă de aceşti
păstori copii, ce, din generaţie în
generaţie, transmit tezaurul momen-
tului istoric al naşterii unui popor. Cu
simplitate, cu seriozitate, chiar cu o
rigurozitate severă, de două mii de
ani, aceleaşi întâmplări învăţau copiii
de la părinţii lor. Atunci, tata şi-a
amintit că în copilărie, într-un sat din
sudul Olteniei, bătrânele, bunicile,
când se supărau pe copii, pe nepoţii
lor pentru că erau prea zburdalnici,
prea neastâmpăraţi, le strigau un
invectiv ciudat:

- „Letinilor”!
Acest apelativ nu putea fi decât al

dacilor paşnici în faţa militarilor
romani, latini. Latin egal letin, în
Oltenia, după două mii de ani.

Aceste poveşti mi-au reamintit
spectacolul de seară prin întoarcerea
turmelor de la păscut, în comuna
tatălui meu. Aveam zece ani, iar
majoritatea păstorilor aveau aceeaşi
vârstă cu mine. Toţi aveau beţe în
mâini. Nişte beţe frumos lucrate,
frumos decojite şi lustruite. Multe
aveau capătul îndoit la abur. Altele
erau ca ghioaga, cu capul mai mare,
făcute din partea de rădăcină a tufei
de corn.

Tatăl meu a oprit un grup de
copii păstori şi i-a rugat:

- Măi, copii! Fiul meu este din
Ardeal. Ia arătaţi-i voi o luptă cu
bastoanele!

- O, e ardelean!? Ardelenii sunt
cinstiţi. Bunicii ne-au spus că mulţi
au fugit de acolo şi au venit la noi.
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S-au jenat să spună de unde şi de
ce au fugit. Erau refugiaţii din
Ardeal.

Au început o luptă cu bastoane,
care, dacă ar fi fost desfăşurată pe o
scenă, ar fi constituit un adevărat
spectacol. Loviturile au început într-
un ritm lent, sacadat. Treptat, ritmul
loviturilor s-a accelerat. Lovituri din
ce în ce mai rapide, din ce în ce mai
directe. Dar, toate erau parate.
Sunetul lemnelor, ce se loveau, îţi
amintea de o toacă firavă, cu sunete
mai înalte, cu ritmuri, ce defineau o
muzică arhaică, o protomuzică, din
când în când, punctată de ţipete
scurte pentru a intimida adversarul.

Tata ne-a atras atenţia:
- Şi eu am luptat aşa şi am făcut

exerciţii pe păşune, când eram cu
vitele la păscut. Este o adevărată
şcoală de scrimă, în care poţi
recunoaşte foarte multe dintre
loviturile ce se învaţă în acest sport:
atacul, apărarea, fandarea, fentele.
Toate sunt cunoscute acestor copii,
care şi le predau unii altora, iar
părinţii intervin foarte rar, doar
pentru a-i corecta sau pentru a-i
domoli să nu-şi scoată ochii.

Sunt exerciţiile militarilor romani
sau ai soldaţilor daci, ce s-au păstrat
pe păşunile Olteniei, timp de două
mii de ani. Dar, oare numai două mii
de ani? Mă întreb, ce documente
scrise au? Ei, cu nişte beţe, pot
demonstra, la mii de ani, că sunt sol-
daţi romani sau daci. Exact, ca etiopi-
enii. Aceia şi-au demonstrat religia,
credinţa lor păstrată două mii de ani,
iar copiii au demonstrat pregătirea
militară antică de scrimeuri, de
luptători romani sau daci. Ei au reuşit
să-şi păstreze, cu mândrie, identitatea
şi limba, chiar mai mult, istoria orală,
cu întâmplările, pe care nimeni nu a
vrut, să i le consemneze acestui
popor.

Praştia lui David este singurul
model cunoscut şi folosit, la Orodel,
până după Primul Război Mondial.
Ce popor migrator l-a adus din
Palestina până în Dacia? Oare, pe
Columnă, se află această praştie?
Romanii au răspândit-o sau era un
instrument de luptă, mult mai vechi

decât războaiele romane, cunoscut şi
utilizat de popoarele vechi, cu
civilizaţii arhaice, încă dinainte de
migrarea indo-europeană?

Noi, în copilărie, foloseam
cauciucurile rămase de la camerele
roţilor, legate de un crăcan de lemn în
formă de  şi cu celelalte două capete
legate de o bucată de piele, ce
constituia suportul pietrei proiectil.
Spre deosebire de această praştie, în

antichitate, se folosea o praştie, în
care nu elasticitatea cauciucului era
sursa de energie pentru proiectarea
pietrei proiectil, ci mişcarea centri-
fugă, din ce în ce mai rapidă. Piatra
era legată de două sau patru sfori de
lână, de o lungime relativ mare,
treizeci-patruzeci, chiar cincizeci de
centimetri. Pe măsură ce era învârtit
pe verticală acest sistem se crea o
forţă centrifugă, din ce în ce mai
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mare, asupra pietrei. Când piatra
ajungea în dreptul unei linii de
ochire, printr-o zvâcnitură era
eliberată şi cu o forţă colosală
proiectată în ţintă. Astfel de praştie, a
folosit micuţul David în lupta cu
uriaşul Goliat. Surprinzător, precizia
ţintaşilor cu praştia era atât de mare
încât David l-a lovit în mijlocul
frunţii pe Goliat, iar, după mii de ani,
copiii din Orodel repetau perfor-
manţa doborând, cu precizie, păsările
aflate în vârful plopilor. Aceste
performanţe nu erau rare ci erau
răspândite, ca un lucru obişnuit, în
generaţiile de copii.

Dacă ar fi să ne luăm după vechii
noştri filologi şi istorici, praştia ne-au
adus-o fie slavii, fie albanezii sau, de
ce nu, alt popor migrator. Se
neglijează un singur argument, că
nici un popor migrator nu folosea
praştii ci arcuri cu săgeţi, săbii sau
iatagane, eventual suliţe. De aseme-
nea, Biblia ne consemnează uriaşa ei
vechime. Să nu uităm că migrarea
omului din Africa a trecut prin
Israelul actual, traversând prin Bosfor
în zona centrală a Europei. Ori, nu-mi
vine, să cred, că au venit cu mâinile
goale.

Amintirile sunt multe şi sunt
păstrate, pentru unii, ca istorii de
familie, iar pentru alţii doar ca
legende. Pentru cei ce, întotdeauna,
au privit de sus, de foarte sus aceste
întâmplări, poate, că nu au nici o
valoare.

- Unde aţi citit? Unde aţi găsit
consemnat?

- Eu consemnez! Voi să citiţi şi să
mă citaţi! De la mine, încolo, există
consemnat.

Acestea sunt fapte reale pe care
intelectualii români trebuie să le
aducă la lumina tiparului, să le ofere
poporului lor şi, mai ales, să dea
şansa de a fi cunoscute şi de alte
popoare sau de alte culturi. Dacă am
vrea să verificăm fiecare istorie,
fiecare realitate, fiecare poveste, am
avea, sigur, multe surprize.

Arta de a mânui sabia o au
consătenii tatălui meu, de multe
secole. O poveste tristă confirmă acest
lucru. Doi orodeleni, în perioada

stagiului militar, au primit învoire să
vină de Crăciun acasă, la familie. Era
o iarnă foarte grea, iar haitele de lupi
bântuiau câmpiile Dunării şi ale
Deznăţuiului. Amândoi îşi satisfă-
ceau stagiul militar la cavalerie. Au
găsit mijloc de transport până la
Pleniţa, o localitate mai mare. De
acolo, au pornit, prin nămeţi şi prin
viscol, pe jos. Vuietul viscolului a
început să fie sfâşiat de urletul
lupilor. Era chemarea lor în haită.
Luaseră urma celor doi tineri ce se
îndreptau, de sărbători, cu bucurie
spre casă, spre familie.

Imediat, orodelenii şi-au făcut un
plan:

- Dacă ne atacă, ne punem spate
în spate şi ne apărăm cu săbiile.
Trebuie, să scăpăm de mantale şi de
bagaje pentru a fi liberi în mişcări.

- Vezi, că lupii sunt foarte iuţi şi
ne atacă, deodată, din mai multe
părţi.

Mai erau vreo trei-patru
kilometri până în sat, când haita i-a
ajuns din urmă. Lupii erau ca un pâlc
de tătari, care au pârjolit, de atâtea
ori, Oltenia şi care se desfăşoară la
atac ca două braţe, ca două coarne, ca
două hoarde ce cuprind, în mijloc,
prada. Atunci, băieţii s-au înţepenit
cu picioarele în zăpada groasă, ce
acoperea pământul oltenesc îngheţat,
sprijinindu-şi, unul altuia, spatele. Au
scos săbiile din teacă şi au început să
joace pe loc, aşteptând ca adversarii
ancestrali să-i atace. Nici un cuvânt
de frică. Nici un moment de panică.
Atâtea generaţii s-au luptat cu lupii,
cu tătarii, cu turcii, cu jefuitorii în
general.

Această atitudine a fost o
surpriză pentru lupi. Pentru moment,
aceştia nu s-au mai apropiat. Nu
înţelegeau cum vor aceste două fiinţe
să se apere, când ei, haita, sunt aşa de
mulţi. După câteva zeci de secunde
de studiu reciproc, s-au repezit
hotărâţi să-i termine repede pe cei doi
nesocotiţi, care au îndrăznit să se
aventureze în mijlocul câmpiei, în
toiul iernii şi al viscolului. Nu puteau
înţelege şi nu aveau cum să înţeleagă,
cu mintea lor de dobitoace, că
dragostea de familie, dragostea de

tradiţii de sărbători a fost mai
puternică decât teama. Nu au mai
avut răbdare, să aştepte să se formeze
un grup mai mare de călători, mai
bine înarmat, care să poată înfrunta
lupii.

Atunci, lupta a început, o luptă în
care fiarele se avântau la atac cu
încrâncenarea foamei. Avântul era
creat de curajul grupării în haită. Cei
doi tineri, cu dârzenie, căsăpeau lupii
cum ar cosi buruienile. Părea un
ritual, ce se repeta mereu, cu mare
încrâncenare şi dârzenie, între fiare şi
oameni.

Povestea este tristă. Povestea este
foarte tristă pentru că, a doua zi, mai
multe sănii au plecat din Orodel spre
Pleniţa, cu oameni înarmaţi, ca să-i
aducă, pe cei doi tineri, acasă. Să-i
aducă lângă familie şi săteni pentru a
prinde tradiţia colinzilor şi slujba de
Crăciun. Şi i-au găsit ca două statui
antice a doi militari romani, îngheţaţi
spate în spate, cu ochii deschişi şi cu
mâinile încleştate pe săbiile pline de
sânge. Aveau figurile liniştite, calme.
Nici o scânteie, nici o urmă de frică
sau de panică. Nu lupii i-au învins ci
gerul combinat cu efortul lor uriaş,
care le-a consumat şi ultimele
resurse. În plus, se dezbrăcaseră
pentru a se putea mişca rapid. Haita
a fost răpusă. Toţi lupii au fost
adunaţi şi număraţi. Între Crăciun şi
Anul Nou, au fost zile triste prilejuite
de înmormântarea a doi prieteni, mai
apropiaţi ca doi fraţi, care au murit
împreună, dar care nu au fost,
niciodată, înfrânţi.

Oamenii spuneau, că erau, aşa de
frumoşi, în moartea lor eroică.
Îngheţul le-a dat o strălucire de
cleştar ca în basmele cu prinţii şi
prinţesele Scandinaviei. I-au despărţit
foarte greu şi i-au înmormântat
deodată în cimitir, în două morminte
alăturate. Mi-e ruşine, astăzi, că nu
mai ţin minte exact cifra, numărul
lupilor din haita căsăpită. Dacă spun,
că erau doisprezece, s-ar putea să
mint în defavoarea eroilor şi să
diminuez valoarea curajului lor. Dacă
spun, că erau peste douăzeci, s-ar
putea să nu mă credeţi. În câmpie,
haitele sunt mult mai mari şi mai
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numeroase decât la deal sau la
munte. Lupii din Câmpia Dunării
sunt mai mărunţi, mai roşcaţi, dar
mult mai agresivi. Ei se adună în
haite mult mai mari. Lupii de la
munte sunt mai înalţi, culorile bat
spre cenuşiu şi umblă izolaţi sau în
haite mult mai mici.

Se spune, că mulţi ani de atunci,
când se topesc zăpezile, Deznăţuiul
susură cu voce de om, cu voce de
bocet, povestind drama celor doi
tineri. Dar, tot mai puţini, mereu mai
puţini sunt aceia, ce înţeleg şi
desluşesc plânsetul Deznăţuiului.
Astăzi, nu cred că mai trăieşte cineva,
dintre cei care ştiu şi au înţeles
povestea. Femeile spală, în
continuare, la şapte izvoare, pânza
ţesută în casă. Ele, însă, sunt din ce în
ce mai puţine. Doar copiii, în fiecare
primăvară, în şiruri nesfârşite, care,
mereu, se schimbă ca generaţiile, se
îndreaptă spre păşune să înveţe
exerciţii de scrimă cu bastonul. Nu
cred, că ei mai ştiu povestea celor doi
voluntari, celor doi călăraşi, ce în
urmă cu un secol şi ceva, tot pe
această păşune au învăţat să lupte cu
sabia şi spada, înlocuite de un baston
de corn, ce, în imaginaţia lor
nevinovată de copii, era minunatul
paloş fermecat din poveştile
bunicilor. Dar şi voluntarii, ce au
luptat pentru independenţă, tot pe
păşune au învăţat să se dueleze.
Păşunea, pentru cei din sat, era arena
romană, în care se formau luptătorii.
Dar, din păcate, doar în imaginaţia
copiilor, această arenă era vizibilă.

Să nu uităm, însă, să amintim, că
în murmurul Deznăţuiului, în şopo-
tul apei, pe lângă bocetul uman, se
auzeau şi glasuri zglobii de copii,
voci cristaline şi nevinovate, în care
puţini erau aceia, ce puteau recu-
noaşte şi scâncet de fiară rănită, de
lup îndurerat, pe moarte. Mare, mi-a
fost uimirea, când mi-am dat seama,
că unora, nu mulţi, le era milă de
lupii omorâţi, de lupii hăcuiţi de
săbii. Dar lupul, în întreaga noastră
istorie, ne-a însoţit.

Nu acesta este subiectul, nu
despre lupi am vrut să vorbesc deşi,
fără să vreau, îmi amintesc, acum, de

legenda lui Romulus şi Remus, cei
doi fraţi crescuţi de o lupoaică. Părea
o poveste bizară, o poveste absurdă,
o poveste de necrezut. Mulţi, dintre
cei ce se credeau intelectuali, dar nu
ne iubeau, spuneau că este o mare
prostie. Când veneam necăjit acasă de
la şcoală, un copil, ce încerca, cu
micile lui puteri şi argumente, să
apere, într-o discuţie puerilă,
demnitatea unui neam, bineînţeles, că
era depăşit şi, mereu, ridiculizat.
Veneam plângând, dar pe ascuns, ca
să nu-mi vadă, nimeni, demnitatea
mea de copil rănită.

Tatăl meu mă încuraja, ba, chiar
mai mult, mă înveselea cu glume.

- Dacă noi nu ne tragem din
Romulus şi Remus, atunci nici ei nu
se trag din Ivan Groznâi şi Attila,
biciul lui Dumnezeu.

- Bine, dar ei au fost oameni, iar
aceşti doi copii să fie hrăniţi de o
lupoaică? Să fie crescuţi de ea?

- Ei, s-ar putea să greşeşti!
Lupoaica se vede că a avut un suflet
bun, de om, mai mult, chiar de
mamă. „Marile celebrităţi” au fost
renumite pentru cruzime şi răutate.
Valuri de cruzime, valuri de sânge,
valuri de crime le-au ridicat, mereu,
postamentul celebrităţii şi aşa au
intrat în istorie.

Dar, atunci, era o altă mentalitate,
pe care astăzi nu o putem accepta sau
înţelege.

Tata nu uitase, că vorbeşte cu un
copil. Erau subiecte care ne dureau.
Erau batjocuri repetate, care ne
sensibilizaseră prea mult timp. Dar,
respectul pentru ceilalţi era un semn
al nobleţei noastre, al originii noastre
nobile dintr-o cultură, de mult,
apusă.

Da, lupul a fost un totem! Lupul
a fost un miracol! Lupul a fost
admirat, mii de ani, pe teritoriul
Europei. Dacii aveau, ca steag de
luptă, capul de lup. Capul de lup
avea botul deschis, iar aerul vâjâia
printr-o coadă de balaur, când
călăreţul, ce purta acest steag, o lua la
fugă cu el, o lua la galop. Sute, chiar
mii de steaguri din acestea ataşate la
suliţe făceau un vâjâit infernal, ce
speria duşmanii.

În ceea ce priveşte faptul că nu
sunt „documente” scrise, vă spun, că
ele au fost scrise ulterior. A, nu
falsificate, nu predatate ci redactate
cu data certă, reală a observaţiilor
făcute de savanţi. Copiii lup din India
sunt prea departe de noi, geografic şi
cultural, pentru a deveni o
certitudine. Dar, copiii lup din Paris,
de la începutul secolului al XX-lea, au
fost observaţi, fotografiaţi, filmaţi,
urmăriţi, testaţi şi descrişi în cele mai
mici amănunte. Nici acesta nu este
document? Nu avem semnătura
mamei lupoaică, pentru a ne
confirma, juridic, dreptul la
moştenire. Deci, „filiaţia” celor doi
minori gemeni.

Fantastică logică birocratică aus-
triacă. Totul în ordine, totul conform,
totul pe acte. Eu îi iubesc şi îi admir
pe austrieci pentru spiritul lor
gospodăresc, pentru hărnicie, pentru
ordine şi, în majoritatea cazurilor,
pentru dreptate, dar nu pentru
prostia birocratică. Tirolul este plin
de flori la ferestre, Tirolul a dat o
colindă de Crăciun cum alta, în lume,
nu mai există. Colinda nopţii liniştite
„O stille nacht”. Viena, însă, a inven-
tat birocraţia. Aceasta, într-o anumită
perioadă a dezvoltării omenirii, a dus
la progres. Astăzi, nici ei nu mai sunt
rigizi.

Kievul ne-a oferit surpriza unor
copii abandonaţi, salvaţi şi crescuţi de
câinii vagabonzi. Parcă, Dumnezeu ar
fi hotărât, ca haitele de câini abando-
naţi în cartierele de blocuri, cu clădiri
părăsite, să întâlnească grupul copi-
ilor abandonaţi sau care îşi pierduse-
ră părinţii. Animalele proscrise,
ducând o viaţă jalnică şi dură, au
avut mai mult suflet decât
colectivităţile umane şi au adoptat
aceste fiinţe plăpânde. Un instinct
ancestral lega fiara domesticită de
soarta omului primitiv. Răbdau,
împreună, de foame, de sete, de frig.
Se bucurau, împreună, de trofeele
obţinute la vânătoare. Vânătoarea era
comună, dar şi bucuria în aceeaşi
măsură. Frigul, şi ploaia, şi iarna, şi
zăpada, şi fulgerul, şi furtuna nu i-au
despărţit niciodată, ci i-au făcut să se
apropie mai mult, să se preţuiască
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mai mult, să se iubească, chiar, mai
mult.

Atunci, căţeii au fost crescuţi
împreună cu copiii abandonaţi,
atunci fiarele sălbatice îşi aduceau
prinosul lor de hrană, pe care reuşeau
să o găsească, acestor dezmoşteniţi ai
sorţii, acestor renegaţi ai comunită-
ţilor umane, acestor prigoniţi ai sorţii.
Copiii creşteau, iar unul dintre ei,
culmea, mai mic, cam de trei ani, a
preluat conducerea haitei compusă,
de-a valma, din oameni şi câini. A
fost o adevărată minune, a fost un
fenomen fantastic, pe care întreaga
lume ştiinţifică nu l-a mai cunoscut.
Reminiscenţele secreto-maniei stali-
niste au făcut ca poliţia ucrainiană să
interzică accesul, să gonească ziariştii
şi cercetătorii străini, care veniseră să
admire şi să studieze acest fenomen.
Poate, dacă observaţiile şi studiile ar
fi ajuns mai departe, în profunzimea
fenomenului, ar fi putut explica de
ce, în realitate, câinii nu sunt răi.
Dacă fiinţa umană poate exista fără
invidie şi ură, când se generează
aceste fenomene antiumane la
oameni? Criminalitatea este o
„calitate” specific umană, ce nu o
găseşti în lumea animală nici, chiar
atunci, când instinctele încearcă să
regleze codurile genetice, adulţii
eliminând, o parte, dintre puii ce nu
le aparţin. Asta, bineînţeles, la marele
„erou”, la regele animalelor, care
omoară puii concurenţilor, pentru a
asigura, un viitor mai bun, liniei lui
genetice.

Există un limbaj, pe care copilul
de trei ani l-a însuşit. Un limbaj, un
model de comunicare, separat, pentru
câini şi, separat, pentru oameni. Toţi
îl ascultau, toţi îl respectau. Eu, cel
puţin, bănuiesc, că inteligenţa câinilor
în haită se învârte în jurul nivelului
inteligenţei unui copil normal, cu
vârsta între doi şi trei ani.

Când ştii atâtea despre câini,
când înţelegi relaţiile şi sentimentele
dintre cele două specii cu evoluţia lor
istorică, ţi se încrâncenează pielea şi ţi
se zburleşte părul la ideea eutana-
sierii câinilor, fără nici o judecată.

La Bucureşti, s-au demolat
cartiere întregi de vile şi de case la

curte. Dezastrul grandomaniei unor
semidocţi, semianalfabeţi, ce au vrut
să pară faraoni, a provocat mii, sute
de mii de drame, pentru a se realiza
un oraş celebru, după un model
nord-corean. Nu au mai contat nici
bisericile, nici monumentele de
arhitectură, nici chiar valoarea unor
locatari aruncaţi în stradă. Atunci,
când oamenii mureau de tristeţe sau
când se sinucideau, cine să se mai
gândească la câinii lăsaţi, de izbelişte,
pe străzile capitalei. Câinii din
Bucureşti nu au fost aduşi nici cu

maşina, nici cu trenul şi nici nu au
fost paraşutaţi din avioane. Ei sunt
urmaşii câinilor, ce au păzit, cu

credinţă, locuinţele şi averea harnici-
lor bucureşteni. Da, harnici gospodari
erau aceşti bucureşteni, care aveau
case, gospodării şi, în marea lor
majoritate, o pregătire mult peste
medie.

Atât guvernul comunist cât şi
urmaşii lor au preferat veneticii, cu
care s-a făcut urbanizarea forţată,
nelegaţi de vreo avere, de care, până
şi lui Marx, îi era frică. E vorba de
„lumpenproletariatul”, care a ajuns
să ne dicteze şi politica, şi cultura, dar
şi distrugerea naţiunii. Aceştia ne-au

gonit din ţară valorile, pentru că le
ocupaseră locurile, pe care nu vroiau,
nicicum, să le cedeze. Cocoţaţi pe
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scaune, mult mai înalte decât le era
pregătirea şi ei rămâneau stupefiaţi,
neînţelegând cum se produce
dezastrul. Şi, ca să aibă drepturi, de
teama de a nu li se reproşa
incompetenţa şi-au garnisit C.V.-
urile, şi-au umplut geanta diplomat
sau Louis Vuitton cu diplome, care
de care mai caraghioase, mai
extravagante, obţinute în puncte
geografice mai îndepărtate (Bruxelles
– Japonia). Totul are o logică. Deci,
nu sunt ei chiar aşa de proşti. Dacă ar
fi terminat la Bucureşti, la Cluj sau la
Timişoara, ai putea să-i întrebi, cine
le-au fost colegi, în anii de
învăţământ. Ce este, de asemenea,
ciudat este faptul că, dacă le înşirui,
în timp, orele de studiu şi anii de
învăţământ, vei constata că a trebuit
să trăiască multe decenii, în plus,
peste media speranţei de viaţă din
România. Ei explică că, printr-o
excelentă organizare a muncii de
învăţat, că printr-un management
extrem de reuşit, au putut să facă,
simultan, câte trei facultăţi, trei
masterate, trei doctorate şi, toate
acestea, în timp de trei ani. Aceste
genii carpato-danubiene vin, după
aceea, şi iau la întrebări adevăratele
valori intelectuale ale României,
profesori universitari, academicieni,
rectori. Singurul argument al capaci-
tăţii lor, pe care îl invocă în faţa
acestora, este că au ştiut să facă bani.
Cum? Dând ţepe? Ah, da! „pârliţii”
de rectori şi academicieni nu au
„reuşit” în viaţă pentru că nu au bani,
nu au rezerve, nu au conturi, nu au
avere.

Într-adevăr, frumoşii pseudo-
intelectuali îmi amintesc de păsările
colibri, din Brazilia. Erau atât de
frumoase, atât de mici, atât de
zglobii, atât de rapide că te uimeau.
Toate, absolut toate, aveau culori
verzi – albăstrui, metalice, puternic
sclipitoare în lumina soarelui, ce se
schimbau după incidenţa din care
erau privite. Aceste păsări minunate
se hrănesc cu nectarul florilor. Mi-am
dat seama că, şi la noi, ar trebui să
comparăm elita intelectuală oficial
recunoscută cu ceva asemănător. Am
găsit, imediat, o fiinţă, care zboară şi

străluceşte în soare, de un verde
metalizat, splendidă, pentru zona
noastră geografică. Da, e vorba de
muştele de gunoi, care, spre surpriza
mea, sunt, mult mai apropiate, în
preferinţe şi comportamente, de cei
cu care le comparăm. Ale noastre nu
mănâncă nectar, au alte preferinţe.
Întrucât cuvântul nu poate fi folosit,
chiar dacă Institutul Român de
răspândire a culturii naţionale în
străinătate îl admite, noi ne gândim la
un alt termen tehnic, medical. Cam
asta este diferenţa şi asemănarea.
Unii preferă nectarul florilor, „hrana
zeilor”, iar alţii au alte preferinţe.

Drumul nostru continuă printr-
un univers, de mulţi, neglijat. Eram
copil. Mergeam la şcoală, când
dimineaţa, pe strada Nagy Sandor,
din Oradea, un miliţian aducea doi
ţărani bătrâni, spre procuratură.
Atunci, imaginea mi s-a încrustat, cu
fierul roşu încins, în memorie. O
imagine dureroasă, de o jumătate de
minut, care m-a făcut să încremenesc,
sprijinit de peretele clădirii, lângă
care mă aflam. Un ţăran bătrân,
foarte bătrân, nici nu pot să-mi
imaginez altul mai bătrân, păşea cu
demnitate, cu fruntea sus, să-mi
frângă o imagine ce, pentru el, o viaţă
întreagă a avut altă simbolistică.
Privirea lui, drept înainte, pierdută în
gol trăda o mare tristeţe, o
deznădejde demnă, greu de descris.

Bătrânul, slab şi înalt, era
îmbrăcat în haine de dimie, pantaloni
albi făcuţi în piuă şi un suman gri,
gros, păros, stufos. Mâinile lui, mâini
curate, albe, golite parcă de sânge şi
cu urmele bătăturii muncii de o viaţă
erau prinse în cătuşe. Cătuşe la
vedere. M-am gândit, ce crimă putea
face acel bătrân, care abia se poate
deplasa târându-şi paşii, încălţaţi în
opinci. Da, în opincile, de care îşi bat
atâţia joc, că sunt simbolul nostru, al
italienilor şi al spaniolilor de la
munte. Cu atâta demnitate, încerca să
anihileze durerea din sufletul lui,
durerea că era dus încătuşat, prin
mulţime, spre procuratura de pe
Nagy Sandor.

Alături de el, ca într-o icoană
sfântă, păşea o bătrână ţărancă, cu

năframă neagră şi cu hainele negre
cuvenite vârstei, de sub care se
vedeau mânecile albe ca laptele ale iei
din cânepă. Ar fi dorit să-l sprijine pe
moş, dar şi ea abia mergea. O viaţă
întreagă, au mers sprijinindu-se unul
pe altul. Bătrâna Maria, mama
românilor, că numai aşa mi-o puteam
imagina, avea opinci gurguiate, cu
nojiţele înfăşurate până aproape de
genunchi, strângând obielele de lână.
Obielele de lână albă, maculată erau
legate, însă, cu nojiţe negre. Jocul de
culori, parcă, vroia să sugereze un
simbol. Fota din faţă, opincile, lâna
din haine demonstrau că sunt oameni
de la munte.

Icoana sfântă a neamului
românesc era batjocorită de o putere
străină, ce nu numai că ne lua cotele,
dar vroia şi colectivizarea.

- Nu au putut să plătească
complet cotele! mi-a şoptit miliţianul,
când mi-a văzut privirea şi figura
disperată.

- Dar, pentru asta, era nevoie să-i
încătuşaţi pe amândoi?

Atunci, miliţianul a profitat şi a
oprit înaintarea coloanei.

- Sunt prea bătrâni, prea slabi şi,
atât de greu, merg, iar mie, ăştia, mi-
au dat automat. Mai bine îmi dădeau
un cărucior, un scaun cu rotile.

Vorbea cu mine în şoaptă. Revol-
ta lui m-a făcut să-l studiez. Nici el nu
era tânăr. Un grăsan, cu o figură
speriată, ce se jena să privească spre
trecătorii grăbiţi din jur.

Bătrânul nu ne-a privit nici o
clipă. El stătea mândru, sprijinit de
zid. Mândria lui se rezuma la ţinerea
capului ridicat şi la alunecarea
privirii deasupra mulţimii de
trecători. Lumea se grăbea la serviciu,
iar un astfel de amănunt, cu ţărani
duşi la procuratură pentru a fi
arestaţi, era un spectacol cotidian, un
spectacol banal, un spectacol fără nici
o semnificaţie pentru mulţi sau, cel
mult, „iar au prins un opincar, care
ascundea grâul”. Atunci,
miliţianul a tresărit:

- Domnişor, că numai cu
dumneata îndrăznesc să vorbesc că,
altfel, ajung eu în locul lor. Ăştia nu
au din ce trăi, dar mi-te să pună ceva
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de o parte! Dar, nu ăsta este baiul.
Baiul este, că sunt cei mai respectaţi
oameni din sat. Şi, ceea ce nu i se va
ierta niciodată, a fost decorat în
Primul Război. Chiar, regele i-a
înmânat decoraţia. Ei, ce vremuri!
Noi nu mai avem eroi! Abia aştept să
mă pensionez.

Mulţi se miră, de ceea ce a făcut
unul sau altul dintre miliţieni sau
paznici, ca şi cum toţi ar fi fost creaţi
cu nişte standarde de soldăţei de
plumb, topiţi în aceeaşi formă. Într-
adevăr, soldăţeii de plumb au aceeaşi
greutate, aceeaşi înălţime, aceeaşi
culoare. Mai mulţi vorbesc, că nici
aceştia nu erau toţi la fel, ba, mai
mult, unii urau comunismul, nefiind
de acord cu el, dar se temeau. Se
temeau, să se afle acest lucru, pentru
că pierdeau avantajele materiale ale
unei funcţii bine remunerate. Pe
aceştia, să-i judece Dumnezeu după
ceea ce au făcut!

Ana Blandiana ne-a relatat, într-o
apariţie la televizor, o întâmplare,
care confirmă afirmaţiile mele.
Volumele sale de poezii au fost
cenzurate, retrase din librării în
editură şi topite, pentru că aveau un
iz clar anticomunist şi antidictatură.
Toţi, cei care au ajutat la apariţia
acestor volume, nu erau tâmpiţi. Au
ştiut, ce fac. Retopirea unui volum
lansat pe piaţă lăsa informaţia să
circule, să se amplifice, chiar să se
difuzeze mai repede ca în cazul în
care nu ar fi fost retras. Motanul
Arpagic, ce-l reprezenta pe Ceauşes-
cu, în volumul de poezii, s-a răspân-
dit ca un fulger, ca un bliţ în momen-
tul, în care a fost retrasă cartea din
librării. Parcă, toată ţara, atunci, s-a
inclus în conspiraţia intelectuală,
copiind de mână, copiind la maşină,
copiind, prin orice mijloace, poeziile
cele mai semnificative din volum şi
cele mai „revoluţionare”. Toţi ţineau
la piept, ascunse, poeziile protest,
care aduceau o scânteie de optimism
şi sugerau posibilitatea unei schim-
bări majore şi a îndepărtării cuplului
dictatorial.

Ea, poeta orădeană, trăia în
Bucureşti şi avea un Trabant. La un
moment dat, pentru rezolvarea unor

acte, a oprit, pentru câteva minute, la
marginea trotuarului, unde nu era loc
de parcare. Era convinsă că, în cele
două-trei minute, nu o să o găsească
nimeni. Ghinion! Când a ieşit,
miliţianul stătea lângă Trabant. Pe un
ton aspru, dar civilizat, miliţianul a
cerut actele, pentru a-i întocmi proces
verbal şi a o amenda. Mimica sa
foarte dură, chiar încruntată, nu ştiu,
în ce măsură era adresată poetei sau
unor posibili observatori. În graba
mare, de emoţie, Ana Blandiana, fiica
preotului Coman, a dat şi legitimaţia
de scriitor în grămada de acte, pe care
le-a înmânat miliţianului şi pe care
nu le-a mai selectat. Tacticos, cu
răbdare, cu o figură rigidă, severă,
miliţianul a răsfoit toate actele. Când
a ajuns la carnetul de scriitor şi a
recunoscut pe autoarea poeziilor de
revoltă ale unui popor, dintr-o dată,
s-a schimbat. Deprinderile lui
militare l-au făcut să ia poziţia de
„Drepţi!”, de respect pentru cea ce se
afla în faţa sa.

O undă de fericire i-a traversat
faţa. Cu o privire jucăuşă, ca şi când
ar fi vorba de o năzbâtie povestită
între copii, miliţianul i-a spus:

- Doamnă, sunteţi aici!
Cu mâna a arătat, în dreptul

inimii, sub manta.
Gestul avea două înţelesuri:

„Sunteţi în inima mea! Absolut de
acord cu dumneavoastră” sau/şi
„Textul poeziilor dumneavoastră îl
ţin aici, lângă inima mea. Este un
secret, pe care nimeni nu îl ştie, dar,
azi, vi-l împărtăşesc dumneavoastră”.

I-a înapoiat actele, fără să o
controleze sau să-i facă observaţie:

- Să vă dea, Dumnezeu, sănătate!
Să scrieţi, în continuare!

Brusc, figura i s-a încruntat, s-a
crispat, s-a dezumanizat. Secretul a
fost, din nou, înmormântat în profun-
zimile inaccesibile ale sufletului. Cu
un salut rigid, convenţional, specific
militar a făcut „Stânga împrejur!” şi a
plecat cu paşi uniformi, măsuraţi.

Oare, sub câte mantale nu s-au
ascuns şi inimi calde, ce iubeau
tradiţia, strămoşii, libertatea? Ceilalţi
au fost destui şi nu constituiau

excepţii. Dar, să nu judecăm oamenii
doar după haine sau după aparenţe.

Târâş-grăpiş, pas după pas,
grupul de trei, între ei monumentalul
grup al ţăranului român, şi-a reluat
drumul.

Doi dintre ei erau în costumul ce
apare şi pe Columna lui Traian, iar al
treilea era îmbrăcat în rubaşcă, cu
epoleţi şi grade ruseşti, dar, încă în
suflet, îi mai licăreau, din când în
când, sentimente de omenie
ţărănească. Câţi nu l-or fi blestemat şi
pe el, dintre fraţi, părinţi, cumnaţi,
unchi, consăteni şi cunoscuţi, că
poartă acest ambalaj convenţional al
terorii străine? Aceasta îi distrugea şi
fraţii şi părinţii şi copiii şi, poate,
chiar urmaşii. Însemnele şi hainele îl
rupeau şi îl înstrăinau de ai săi,
ducându-l într-o lume de fiare, ce nu
ţineau cont de legăturile de rudenie
sau de strămoşi.

Tensiunea psihică şi ruşinea l-au
făcut să mi se spovedească, să nu mă
uit la el ca la un duşman, care ar avea
vreo legătură cu genocidul lent şi
pervers al poporului român.

Spectacole cu cătuşe, mi-a fost
dat să revăd abia acum, în ultimii ani,
transmise la televizor. Dar, acum,
apar şi mascaţii, iar ca dezorientarea
să fie totală, nu mai poţi înţelege,
când sunt „bandiţi” cu adevărat sau
când sunt înscenări de compromitere
a lor.

Copiii sau nepoţii, celor ce ne-au
strunjit, ne-au forjat şi ne-au
ambutisat viitorul, după mintea lor şi
după cerinţele stăpânilor, reîncep
spectacolul, dar de la alt nivel de
calificare şi de experienţă politică. De
altfel, un copil, un poet, un tânăr şi
naiv visător, pe care îl chema N.
Labiş, pe patul de moarte, a prevestit
că „puii păsării cu clonţ de rubin”,
deci alte „păsări cu clonţ de rubin”
vor veni să ne ciugulească. În poezie,
acuza, în maniera în care ştia el să
acuze, mascat, cifrat, crima făcută,
împotriva sa, de pasărea cu clonţ de
rubin, care va fi continuată şi
multiplicată, în generaţia următoare,
de puii acesteia, chiar dacă îşi vor
pune papion, dându-se mari oameni
de cultură.
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Este foarte clar, acum, că eu cred
în legende, că eu cred într-o istorie
memorată, povestită şi transmisă
oral. Poate, cel mai mult, eu cred în
Dumnezeu care, pentru a echilibra
lumea aceasta, scoate, întotdeauna,
adevărul la suprafaţă. De aceea, voi
încerca să scriu despre cum se
falsifică această poveste autentică şi
reală, istoria poporului.

În 1907, tatăl meu era elev în
clasa întâi primară. El trăia, alături de
fraţii săi, într-un vechi sat de răzeşi
din sudul Olteniei, pe Valea
Deznăţuiului. Toţi aceşti olteni, toţi
consătenii lui lucrau, de multe
generaţii, pământul lor moştenit, din

tată în fiu, de la străbuni. Ei se
ascundeau mereu prin păduri, pentru
că şi Câmpia Română era acoperită
de multe păduri, ori de câte ori se
aflau în pericol. Într-o seară, când
oamenii se adunau la focurile din faţa
fântânilor sau de la răscruce de
drumuri, începeau poveştile, un fel
de radiojurnal al noutăţilor din sat,
din ţară şi din lume. Adulţii veneau
de la câmp sau de la lucru, bătrânii
ieşeau din casă, grajduri sau pătule,
bătrânele se ridicau de la război,
lăsând din mână spata şi suveica, iar
copiii se adunau tăcuţi, uitându-şi
jocul cu gălăgia lui.

Toţi ascultau, cu ochi măriţi, veşti
groaznice:

- A început, să ia foc ţara!
- Şi în satul acela, s-a dat foc la

conac!
- Dincolo, peste pădure, se spune,

că au venit studenţii şi au dat foc la
conac!

- Studenţii, vin studenţii!
Dar, oare câţi dintre oameni

văzuseră vreun student? Cum arată
aceştia? Cine or fi aceştia?

Femeile scuipau în sân, făcându-şi
cruce:

- Să ne păzească Dumnezeu, de
blestemaţii ăştia! De aceste lifte
păgâne, ce vin să pună focuri la
averi.

- Nu sunt de ai noştri şi nici nu pot
fi cu credinţa lui Dumnezeu!

Deodată, se apropiară, în fugă, de
oamenii de lângă foc, trei copii
speriaţi:

- Vin, studenţii! I-am văzut noi!
Vin, de la deal!

Ca vestea să fie şi mai
înspăimântătoare:

- Vin, dinspre cimitir!
Un fior puternic trecu prin mulţi-

me. Toţi au încremenit, cu mâna pe
furci şi pe pari, când un zgomot de
talangă, cu tropăit de paşi, prevestea,
sonor, apropierea acestor sperietori.

Din umbră, au răsărit două fiinţe,
cu căciuli şi cojoace întoarse pe dos,
mânjite cu funingine pe faţă, rostogo-
lindu-şi albul ochilor demonstrativ şi
arătându-şi dinţii, ca şi cum ar vrea
să muşte. La gât, le atârnau şiraguri
de ardei roşii, ce le dădeau un aspect,
mult mai înfiorător, prin asemănarea
lor cu colţii de fiară înşiruiţi, la gât,
de vânătorii ancestrali.

- Cine sunteţi voi, bă? strigară doi
bărbaţi mai curajoşi, care au fost
primii ce au izbucnit în râs.

- Noi suntem studenţii! strigară cele
două pocitanii, încercând să-şi în-
groaşe vocea. Am venit să dăm foc la
averi, la agoniselile celor ce au lucrat!
Noi suntem săraci! Noi murim de
foame!

Mulţimea a început să râdă, doar
săracii copii au mai rămas îngroziţi.
Parcă, în faţa lor, înviaseră zmeii din
poveşti, căpcăunii ce mănâncă copii
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şi fură fete frumoase. Dar, nicăieri, de
jur împrejur, în zonele de moşneni nu
s-a dat foc la nimic. Într-adevăr,
umblau delegaţi prin satele cu moşii
şi clăcaşi şi, nu o dată, au dat foc la
conace şi acareturi.

Se-aprinde ţara! Dar, vestea cea
mai dură a fost, că cele două mari
imperii: ţarist, rusesc şi austriac,
habsburgic au început să concentreze
trupe spre graniţele româneşti. Carol
I, regele ţării, cel ce a început
modernizarea României, a fost
informat despre demersurile
diplomatice ale celor două imperii,
pentru a li se permite să stingă
răscoala şi să stabilească ordinea la
noi, primind, ca preţ pentru efortul
lor, dreptul de a guverna o parte din
ţară. Deci, România trebuia, din nou,
să dispară, după ce, cu greu,
cancelariile domneşti îi acceptaseră,
în 1878, independenţa. Tânărul stat
român independent nu avea decât
douăzeci şi nouă de ani de existenţă.

Atunci, regele a dat ordin armatei
ca, în patruzeci şi opt de ore, să
lichideze orice focar de dezordine,
orice incendiere, orice răscoală. Au
fost prinşi, tot atunci, şi agenţii
provocatori, care se pare că au fost
revendicaţi de protectorii lor
imperiali. De atunci, au curs râuri de
cerneală, s-au turnat filme, s-au scris
romane, în care multe, multe dintre
fapte sunt reale, dar în care au eludat
esenţa. Nu, politicienii români au
vrut să distrugă ţara. Nu, regele
Carol I a dat ordin să se facă o crimă
împotriva propriului popor. Armata
română a trebuit să pună pieptul la
hotare, iar, în interior, să stingă orice
provocare.

Unii s-au lăudat, în istorie, cu
meritele fantastice în dezvoltarea
mişcării socialiste din România,
prilejuită de anul 1907. Nu am ştiut,
că ţarul Rusiei, indiferent că a fost
Alexandru, Nicolae sau Ivan, a vrut
să instaureze socialismul în România
lui 1907. Nu am ştiut, că ohrana
ţaristă, acuzată de atâtea crime în
istorie, a vrut să ne poarte de grijă, să
ne facă fericiţi, chiar, mai devreme,
decât trebuia, sub conducerea
înţeleaptă a ţarului.

Dar, se ştie că, în 1948, când eram
independenţi, armata rusească nu a
vrut să se retragă din România, pe
care, încă, o ţinea sub ocupaţie. A
trebuit, ca regele să realizeze mane-
vre militare, exact ca în timp de răz-
boi, ca să-i poată evacua pe ruşi. În
plus, s-a cerut şi sprijinul diplomatic
al celorlalte state europene, inclusiv
al Imperiului Otoman.

Azi, la peste un secol, de când
veneau studenţii la Orodel să-i sperie
pe oamenii adunaţi în jurul focului,
îmi vine să râd de amuzamentul, cu
care povesteau bătrânii despre aceste
fapte. La şcoală, ni se spunea cu totul
altceva. Până astăzi, în propagandele
electorale se strecoară, încă, în mod
pervers, ideea că, în 1907, ba ţărăniştii
au împuşcat ţăranii, ba guvernul
liberal, ba regele străin cu armata
aservită moşierilor. Prostia era atât de
puternic implementată şi înrădăcina-
tă în creierele acestor propagandişti,
încât nici nu-i interesa faptul că, în
1907, nu apăruse Partidul Naţional
Ţărănesc, că marele politician,
preşedintele Corneliu Coposu nu a
avut cum să conducă ţara înainte de
Primul Război Mondial, că liberalii,
liberalii lui Brătianu, care au luptat
pentru modernizarea ţării, învăţă-
mânt, libertate, democraţie, au fost şi
ei luaţi prin surprindere şi informaţi
post-factum, adică după consumarea
faptelor. Regele este singurul ce poate
fi acuzat de faptul că şi-a apărat
poporul şi că, într-o manieră ener-
gică, o ţară mică, cu o tradiţie de
libertate tânără a pus pumnul în
pieptul furtunii declanşată, de cele
două imperii, pentru a o ocupa. Mica
România, cu mica ei armată, nu a fost
înfrântă nici în 1877, nici în 1907.

Ah, gluma cu „studenţii” s-a
repetat şi în decembrie 1989. Acum,
avem informaţii certe, că erau zece
mii „de studenţi”, pe care ministrul
A. Năstase, în 2002, a rugat să-i
retragă de la noi. Într-adevăr, atâţia
au ieşit şi la numărătoare, părăsind
teritoriul ţării.

Ca ultimă idee, mă întreb: Nu le
este ruşine urmaşilor de propaganda
murdară, pe care unii mari intelec-
tuali au făcut-o, prin artă sau prin

literatură, inventatorilor botniţei ţăra-
nilor români, când aceştia culegeau
strugurii. Invenţia este tipic asiatică
şi, niciodată, nu a fost aplicată, de-a
lungul mileniilor, în Europa.

Este firesc, să ne gândim că ne-a
fost impusă, fie direct, fie persuasiv, o
mitologie falsă, precum şi o istorie
falsă. Rădăcinile noastre nu încep
odată cu Scrisoarea lui Neacşu, nici
după ce vin slavii, care să ne scoată
din barbarie, să ne înveţe limba
română, să ne civilizeze. Recunoaş-
tem, că am fost de treisprezece ori
ocupaţi de armatele ţariste. Dar, asta
în ultimele secole. Recunoaştem
influenţa, în urbanizare, a generalului
Kiseleff şi că Turnu Severin a fost
construit prin suprapunere pe o
schemă a stemei imperiale ruse. Dar,
acestea sunt întâmplări mult, mult
mai târzii decât începutul poporului
român şi al unei civilizaţii, cu
adevărat, europene.

E. Lozovan, fost profesor la
Universitatea din Copenhaga, ne dă
în scrierile sale argumentul unei
iniţieri culturale, al unui germene de
cultură comună, pentru zona Europei
preromane.

În primul rând, vorbeşte de
romanitatea sau latinitatea, mai bine
zis, prelatinitatea unei zone largi din
Europa, care cuprindea şi Dacia
Sacra, încă înainte de a începe
migraţia popoarelor asiatice. De
altfel, reminiscenţele existente azi
confirmă acest lucru, din Munţii Alpi
elveţieni, cu populaţia retroromană
refugiată din calea civilizaţiei
moderne, până la Odesa, unde există
comunităţi româneşti vechi, arhaice,
trecând prin Munţii Pindului, unde
sunt macedoromânii şi până nu de
mult, până în Primul Război Mondial
şi Salonicul era considerat oraş
românesc. Ori, în această mare de
populaţie, se vorbea o limbă atât de
apropiată, atât de asemănătoare, încât
nu era nevoie de a se traduce, de la
unii la alţii, mesajul sau limba.

Redăm, în continuare, ca argu-
ment istoric, un citat din lucrarea
„Dacia Sacra” a istoricului şi
filologului Eugen Lozovan, recunos-
cut, inclusiv, la Harward şi în toate
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culturile europene importante.
Citatul este extras chiar din prefaţa ce
poartă titlul „Dacia alexandrină”: „În
anul 335 înainte de Cristos, Alexan-
dru trece Dunărea pentru a-i pedepsi
pe Triballi. S-a îmbarcat cu soldaţii
săi, după cum ne spune Arrion în
Anabasa lui, în bărcile localnice,
monoxide, „dintr-un butuc”. Şi hop-
lţii falangei şi-au făcut drum cu
lăncile prin belşugul de grâne al
Bărăganului. Îşi vor fi exprimat
mirarea în graiul lor macedonean la
vederea lanului „în pai ca trestia în
spic ca vrabia”? Ce se va fi petrecut în
acel moment în sufletul romanticului
elev al lui Aristotel? Îndrăznesc să
spun că e uşor de ghicit. Îi va fi privit
pe ţăranii geţi, atât de asemănători la
port, ba chiar la limbă, cu muntenii
săi epiroţi. Va fi aruncat o privire
circulară şi va fi urzit un plan rapid:
cucerirea Scythiei Minor şi a Daciei e
pentru mai târziu. Mai întâi Asia,
răzbunarea jafurilor medice: spolia
totius Orientis, cum avea să proclame
inspirat înaintea bătăliei de la Issos.
Avem o dovadă sigură că acesta a
fost gândul său: numirea lui
Zopyrion ca „prefect al Pontului”.

Şi noul Ahil, mistuit de focul
Iliadei, dă semnalul de plecare. În
acest gest s-a hotărât destinul Daciei.
Cum remarca Georges Radet „amâ-
nând chestiunea getică, Alexandru se
dăruia în întregime visului indian”.
Să ne închipuim războaiele, dacice
conduse fulgerător de fiul lui
Philippos, ţinutul carpato-dunărean
transformat în regat hellenistic, unifi-
cat şi organizat în 335 a. Chr. N-ar fi
putut evita, fireşte, cucerirea romană,
dar câtă economie de sânge. Şi apoi,
cu patru secole de viaţă hellenică în
spate, romanitatea ar fi fost mai tare
şi ar fi înfruntat cu mai multă putere
noaptea sterilizantă a slavismului.”

Aceeaşi trăire am avut-o şi noi,
când ajungând în Munţii Pindului, în
satele macedo-române am admirat
interioare de case, costume, ţesături,
covoare asemănătoare cu cele de la
noi. Ba, mai mult, am auzit foarte
multe cuvinte apropiate de ale
noastre. Prea puţine ştiam despre

istoria acestor locuri şi despre relaţiile
cu populaţia de aici.

Senzaţia de surpriză a fost
dominată de emoţiile întâlnirii cu
nişte rude uitate, rude rătăcite, rude
pierdute în istoria învălmăşită din
Balcanii ultimelor două milenii. Sim-
ţeam, în adâncul inimii, că suntem
fraţi, că suntem la fel, dar eram
surprinşi să ne găsim la aşa distanţă
mare. Totuşi, de la bunici şi de la cei
mai în vârstă, am auzit de un episcop
Andrei Şaguna, de un profesor şi
ministru Spiru Haret, şi despre mulţi,
mulţi alţii, veniţi de pe plaiurile
macedonene să-şi lumineze fraţii.
Dar, informaţiile erau foarte sărace.

În aceste condiţii, când o limbă
este comună, obiceiurile sunt
comune, ţinuta vestimentară este
comună ne demonstrează şi avem
argumentul categoric, cel puţin,
pentru o unitate culturală. E absurd,
să credem că poveştile, istoriile şi
miturile nu circulau, liber, printre
aceste populaţii. Mai mult, schimbu-
rile comerciale, foarte frecvente,
făceau ca negustorii să ducă cu ei, pe
lângă mierea de albine, pe lângă vin,
pe lângă produsele specifice locului,
poveştile şi legendele născute pe
aceste teritorii.

Dacă ne gândim, că pentru aceste
populaţii Alexandru Macedon a fost
un adevărat mit, ce a depăşit valoarea
unui erou în viaţă şi s-a apropiat mai
mult de zeitate, că Alexandru
Macedon constituia un titlu de mân-
drie şi de glorie pentru populaţia ce-i
cunoştea limba şi considera că-i
aparţine, atunci, se pune întrebarea:
Acest popor a aşteptat o mie patru
sute de ani să cunoască povestea lui
Alexandru cel Mare şi a calului
Ducipal? A trebuit să aştepte o mie
patru sute de ani ca slavii, migratori
din sudul Dunării, să îi transmită şi
să-l înveţe propria sa legendă,
propria sa poveste. Nu e posibil, aşa
ceva! Nici o cortină de fier, în
condiţiile de izolare cu tehnologii
moderne, nu reuşeşte să blocheze
circulaţia informaţiei mai mult de un
deceniu. Atunci, în perioada aceea
antică, tocmai presa, radioul şi cărţile
erau înlocuite de aceste poveşti

memorate de barzi călători, care le
spuneau, în drumul lor, populaţiilor
de ascultători adunate să-i asculte.
Aşa se transmiteau aceste poveşti,
aceste istorii, aceste legende pe o arie
culturală largă.

Schimburile materiale, comerţul,
monedele, produsele specifice diferi-
telor locuri circulau liber pe axa
Dunării şi în Peninsula Balcanică, iar
pentru aceasta există foarte multe
dovezi şi argumente, de la îmbră-
căminte şi ţesăturile de pe covoare,
până la comerţul cu sare, cu vin, cu
miere.

Este firesc, atunci, ca prima
poveste specifică pentru cultura
noastră arhaică, cultura de origine să
fie povestea „Alexandria”. De aceea,
tot poporul român, în secolul al XVII-
lea şi al XVIII-lea o cunoştea, o
povestea, se identifica cu ea, chiar
dacă eram obligaţi să o tipărim cu
litere chirilice. Până în vârf de munte,
toţi cunoşteau „Alexandria”, poves-
tea noastră. Atunci, este normal, ca
marele savant E. Lozovan la volumul
„Dacia sacra” să scrie, în loc de
prefaţă, „Dacia alexandrină”.

Nu ştiu, dacă este potrivit să
spun că marele Iorga, în graba de a
descifra prea multe documente şi de
a explica prea multe fenomene
istorice, a trecut superficial peste
originea românească a acestei poveşti
antice şi ne-a plasat-o, greşit, în timp.
De altfel, nu cred, că Iorga a dat
importanţa necesară unei poveşti
populare, în fond, prima legendă a
poporului român, transmisă, peste
generaţii, până la noi.

Dacă perşii se pot lăuda cu
„Epopeea lui Ghilgameş”, evreii cu
„Vechiul Testament”, grecii cu
„Iliada”, noi ne putem lăuda cu
„Alexandria”.

De ce să fim jefuiţi de o astfel de
comoară a culturii noastre de origine?
Poate, ar fi interesant, să stăm şi să
medităm mai atenţi la faptul că şi noi
am putut să învăţăm pe alţii, că şi noi
am avut o civilizaţie şi o cultură
milenară, ce trebuie recuperată în
sensul adevărului istoric. Bineînţeles,
că acest lucru nu se poate face numai
cu „tinichigii” şi „ospătari”, ci avem
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nevoie de învăţământ şi de cultură,
de specialişti şi de intelectuali.

Argumentele aduse de noi,
despre faptul că nişte copii păstori
păstrează memoria luptelor de la
Tape, intactă şi perfectă, două mii de
ani, că alţi copii din sudul Olteniei,
de pe Valea Deznăţuiului continuă
exerciţiile de scrimă ale strămoşilor
lor, înlocuind arena militară cu
păşunea, sunt argumente clare că o
poveste, o poveste atât de palpitantă
ca „Alexandria” a putut fi memorată
şi transmisă, din generaţie în
generaţie, de acelaşi popor, timp de
aproape două mii patru sute de ani.
De ce noi singuri să nu ne
recunoaştem tezaurul valoric? De ce
ne place să fim compătimiţi şi nu să
fim invidiaţi?

Poate, ar trebui, să luăm unele
precauţii pentru exagerările sau
interpretările tendenţioase ale celor
ce vor încerca să ne acuze de
protocronism, naţionalism sau alte
tare şi mai grave. În primul rând,
„Alexandria” nu a fost compusă de
daci sau, cel puţin, nu avem
argumente. În al doilea rând, dacii,
tracii, sciţii sunt urmaşii unei culturi,
pe care grecii o reclamă ca fiind a
lor, cu toate că e făcută în altă limbă.
Atunci, „Alexandria” este un bun
cultural, ce a circulat înaintea cultu-
rii greceşti, la popoare cu limbă
comună sau asemănătoare şi cu
aceeaşi civilizaţie. O astfel de limbă a
fost şi protoromâna, iar, din acest
punct de vedere, este firesc, să spu-
nem că aparţinem aceluiaşi spaţiu
cultural cu cel în care s-a născut
„Alexandria”, dar suntem doar bene-
ficiarii ei şi nu autorii ei. Faptul, că,
atâtea milenii, poporul a preferat, a
păstrat, a diseminat această poveste
în lumea copiilor şi peste tot unde
există populaţie românească, înseam-
nă că „Alexandria”, poate fi conside-
rată un bun cultural tradiţional şi al
românilor.

Îmi pare rău, că nu pot spune
acelaşi lucru despre multele impor-
turi culturale ca „Tristan şi Isolda”, ca
„Ruslan şi Ludmila”, ca „Antonio şi
Cleopatra”, ca „Romeo şi Julieta”,
care nu au fost traduse, nici nu au

fost povestite copiilor şi tinerilor pâ-
nă în creierii munţilor, unde a existat
o bunică ce vorbea limba română.

Câte generaţii de copii nu s-au
jucat imaginându-şi povestea. Câţi
copii nu au încălecat un baston, ce, în
fantezia lor, a devenit un Ducipal,
armăsarul focos şi cu o nuieluşă,
devenită sabie fermecată, au tăiat, de
milioane de ori, nodul gordian şi au
răpus buruienile obraznice din jur,
care întruchipau duşmanul numeros
„câtă frunză, câtă iarbă”.

Nu pot, să accept, că visul atâtor
generaţii de copii este, astăzi, de

vânzare. Alţii ar putea, să ni-l
confişte. Păşunile şi vâlcelele izolate,
ascunse de ochii străinilor, transfor-
mate în arene, în şcoli de luptă şi în
săli de scrimă, pentru multe generaţii,
sunt un lucru prea intim şi sfânt
sufletului de român, născut în spaţiul
mioritic.

Azi, când ştim, de unde provine
povestea, de unde o moştenim, ne
este mai dragă şi nu vrem, pentru
nimic în lume, să o pierdem, acum,
când am regăsit-o.



Costache Agafiței
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Ioan HOLBAN

Dorin Ploscaru
Poezia, ca o pasăre
suspendată între două
ziduri

oezia lui Dorin Ploscaru din volumele Să
mori primăvara (1995), Sâmbăta lui Lazăr
(1997), Flaşneta (2000), Peştele pe uscat

(2001) şi Peştele albastru (2005) se scrie din asumarea
tragică a distanţei care separă lumea percepută prin
simţuri de aceea văzută; aproape fiecare text al cărţilor
lui Dorin Ploscaru e o litanie a acestei despărţiri şi a
înălţării unor ziduri între care, suspendată, stă poezia
însăşi. Lumea care se vede e una de carton, second hand,
o lume a înlocuitorilor şi a mistificării; astfel, superbul
peşte albastru e, în fapt, îngheţat într-un lighean de
plastic, răul de mare se instalează „pe lacul de acumulare
de la Bicaz", iar trestia gânditoare umblă prin casă într-
un „halat gridungat": astfel: „zăcea aruncat în muzica
valurilor/ cormoranul căutat cântat căzut/ din albastrul
oceanului/ verde./ acolo într-un lighean de plastic/
îngheţat, stătea peştele albastru sub/ apele îngheţate/
ale ochitor tăi./ buburuza, peştele albastru pe lacul/ de
acumulare de la bicaz. unde de ziua/ marinei mergeam
cu vaporul, şi ni se făcea/ rău de mare. elicea vaporului
în apă./ da îmi ziceam cu sufletul la gât. elicea/
elicopterului bolboroseşte aerul./ peştele albastru mi se
zbate în mâini, mai/ e unul în valuri, e frumos ca
privirea/ ochilor katiei. e albastru-verzui./ rănit mi-e
degetul de mânerul lucios de/ la fereastră/ a rămas
cicatricea./ trestia gânditoare/ ea mi se arată a doua zi/
albă, umblătoare, cu buzele arse,/ trestia gânditoare/
umblând prin odaie în halatul gridungat/ păşind într-o
muzică amărui-aurie de amiază/ de după amiază de
duminică" (Peştele albastru). Mai mult încă, lumea care
se vede e una a „socialismului tribunard" şi ea se
developează în fâsâitul enervant al pungii de plastic şi în
sonorităţile muzicii lui Bregovic - două dintre metaforele
obsedante ale poeziei lui Dorin Ploscaru: un univers
făcut din şabloane, fixat în rime procustiene, de felul
„floare-albastră, floare-albastră albă/ este iapa noastră",
„verde e coasta, frumoasă-i nevasta,/ „căci apele trec/ la
vale încet/ uşor şi lin/ eu scriu această amintire/ că pe-

aici nu mai vin", „am o dârlă şi-o comârlă şi te-aştept/ la
mine-n târlă".

Alternativa e lumea care se simte; un festin al
ochiului, mirosului şi gustului e în felul cum percepe
poetul lumea nevăzută, aceea reală, a culorii, parfu-
murilor şi aromelor. Cromatica textelor e dominată de
albastru şi verde; nu doar peştele e albastru, asemeni
păsării albastre a lui E.Lovinescu („Ceva din sufletul lui
Cătălin avem cu toţii..., scria, în 1910, „seninul" critic. O
zână răutăcioasă ne-a sădit în suflet o năzuinţă către
lucruri care nu sunt, facându-ne să trecem cu nepăsare
pe lângă ceea ce ar trebui să facă fericirea şi frumuseţea
acestei lumi. Nu ascultăm la glasul privighetorii pentru
că ne gândim la pasărea albastră"); mai sunt, iată, în
cărţile lui Dorin Ploscaru, albastrul de primăvară şi apele
albastre în care înoată „fericit, ca într-un somn
odihnitor". Lumea aceasta nevăzută miroase a ţărână
reavănă, în dimineţile limpezi de după ploile calde,
amestecând parfumuri din arborii cu ramurile ninse de
floare cu cel de azalee, aburul din pământ şi „pufhetul
cailor" cu parfumul de liliac, aerul înmiresmat al
bucătăriei cu parfumul cântecului unor trubaduri ai
„atlantidei scufundate": lumea cu înlocuitori, a
posesorilor de telemobile, picotind în săli de şedinţe şi
universul (între)zărit în cântecul unor mariachi: „toate
femeile în dimineaţa aceasta vor/ să fie subţiri, alcătuite
din fine mătăsuri/ cu aripi serafice/ au atins cu pana
scrânciobul muzicii/ de-a început să sune răsune peste/
burg menuetul lui andré segovia/ interpretat de ei/ doi
trubaduri pe/ care lumea nu-i/ lua în seamă, treceau
trecătorii răniţi/ de acordurile grave ale celor
două/chitări. cântec al atlantidei scufundate./ am păşit

P
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mai departe ducând cu mine/ parfumul cântului lor/ în
timp ce din sălile de şedinţe/ ieşeau ca tunaţi posesorii
de/ telemobile/ care picurau-picoteau întruna/ cu
luminile verzi ca girofarurile/ miliţiei sau salvării" (Doi
trubaduri pe care lumea nu-i lua în seamă). In sfârşit,
lumea albastră şi verde, respirând parfumul pământului,
florilor şi cântecului lui Segovia, are gustul de grâu şi
secară şi „gustul a ploaie de vară": din această pendulare
între ceea ce îi spun simţurile şi ceea ce identifică
privirea creşte poezia lui Dorin Ploscaru.

Se spune că Lazăr, înviat din morţi de Domnul, nu a
fost văzut zâmbind ori râzând niciodată în toată vremea
cât a propovăduit credinţa între păgâni: sâmbătă este
ziua de pomenire a morţilor, ziua de reculegere înaintea
sărbătorii Duminicii. Din aceste două sensuri ale unor
semne biblice, la care se adaugă împrejurările vieţii
(preot, la Mirceşti, apoi, undeva, în Ardeal şi, în urmă, în
Neamţ; pierderea unui copil, lăsat în Lunca Şiretului:
„am coborât în tinereţe noapte de noapte/ dealul
cimitirului Mirceşti", la „mormântul rădiţei acolo
departe", scrie poetul în Peştele albastru), s-au ivit titlul
şi, în bună măsură, substanţa unei cărţi de poezie
precum Sâmbăta lui Lazăr. Paradigma literară răspunde
opţiunii stilistice a optzeciştilor, cu accent (prea) apăsat
pe discursivitate şi fragmentarism, cu intenţia textuării
realităţii într-un real mereu derizoriu (bine exprimat de
„greaţa" atoatecuprinzătoare), cu efortul de a pune
distanţe între o interioritate amarnic rănită, aproape
muribundă şi un peisaj cotidian de o extremă sărăcie,
cenuşiu, agresiv, respingând orice punte de comunicare
cu profunzimile omenescului; paradigma de sensibilitate
este una de esenţă bacoviană cu replieri în mineral, cu
bătăi şchioape de aripi tăiate, cu năzuinţe mereu oprite
de un sentiment al zădărniciei: ca în această artă poetică,
semnificativ intitulată Greaţa: „Am purtat un secol cu
mine răul de/ mare, răul de înălţime, răul/ de maşină,
starea de greaţă, acum în martie/ mai ales când trecem
munţii în altă ţară,/ oasele sunt la fel de absente, şterse
imagini/ pe retina crâncenă a uitării, trenurile ne/ duc în
gări cosmopolite, populate de/ seminţii barbare, fumă-
toare de pipă, cu/ mâini înmănuşate legănându-se în
hamacuri/ sub balansoare în sordide săli de aşteptare./
starea de greaţă urmărit de umbra bolii./ serpentinele
îmi urcau în vacanţe sufletul/ la gât/ degeaba ţipau
megafoanele cântece/ vesele, ajungeam

acolo livid, aproape/ mort. apoi au venit drumurile
cu tata/ făcute în zi de probajeni, în zi de bâlci,/ într-un
automobil marca gaz servieta lui/ desigur îşi aminteşte
starea de greaţă, văd/ tot mai des, mai mereu şefi
echipaţi cu/ galoane, chipie aurite şi feţe mânjite de
ipocrizie/ o ţară întreagă infectată de cancer, tot/ mai
des oameni trişti purtându-şi prin gări/ gentile
înstrăinării, roşia montană îmi spală în şteampurile de
aur minereul steril./ în bodegi întunecate berea mi-a
potolit setea/ flămândă de doinire, nu am nici un motiv/
să mă-ngrop de viu în biblioteci, mai bine/ în groapa

comună la marginea satului unde tot/ timpul anului
înfloresc duzii/ ai pierdut totul, eşti un «uomo/ finitto» .
toţi ochii lacomi privesc la plimbările/ tale solitare, doar
lampa verde a semaforului/ te avertizează că trebuie să
transgresezi/ dincolo, aşa cum ai trece canalul mânecii./
somnul puştiului meu e învelit în/ puloverul tatălui, în
legănarea înmiresmată/ de parfumul portocalilor
înfloriţi din nesfârşitele/ livezi ale greciei, sângele serii
spaniole/se scurge domol lângă râul căii ferate/ unde
trenul ne-a abandonat în gara unei/ metropole neştiute,
necunoscute, cum stau/ căţelele în jurul tomberoanelor
în margine/ de oraş. prostituatele bete îşi leagănă viaţa-
ntre/ noapte şi zi".

Angelica Pagu, Dimineața la Balcic

Recunoaştem aici motivul literar al marginalităţii, al
provinciei; nu, însă, fixat într-un oraş, într-un loc unde
nu se întâmplă nimic, într-un târg unde „se moare", nici
măcar într-un sat (despre care, de altfel, poetul scrie într-
un fel original în cărţile sale) şi nici într-o inferioritate
ermetic închisă: „greaţa" poetului nu are reper, ci e o
stare a unei „ţări infectate de cancer", a unui popor
semănând a populaţie, a unui secol bolnav, a unei
metropole bântuite de prostituate bete asemeni
„căţelelor în jurul tomberoanelor", a unei lumi în
surpare, locuită de oameni ipocriţi, trişti, înstrăinaţi, fără
rădăcini. Soluţia nu e biblioteca („nu am nici un motiv să
mă-ngrop de viu în biblioteci", spune poetul, spre
deosebire de alţi colegi de generaţie); cum nu e nici
erosul, nici jocul şi nici ironia: un curios refuz al oricăror
spaţii securizante (atât de căutate în poezia optzeciştilor),
o acceptare şi chiar o căutare a rănilor cât mai profunde
frapează în Sâmbăta Iui Lazăr, dar şi în Să mori
primăvara, Flaşneta sau Peştele albastru. Mai mult,
categoria departelui (identificată în poemul amintit prin
„parfumul portocalilor înfloriţi în nesfârşitele livezi ale
greciei", în „sângele serii spaniole" şi în „setea flămândă
de doinire") nu este o alternativă, ci e risipire, cuprindere
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a unui univers (a întregului, s-ar spune) în „gentile
înstrăinării": aceasta este lumea morţilor din care Lazăr
este chemat afară. Acestui răspuns la întrebarea adresată
lumii şi propriei fiinţe şi acestui filtru de percepere a
realului i se supun toate poemele lui Dorin Ploscaru.
Trăitor la sat, poetul nu putea să nu scrie despre
universul acestuia. Ce fel de sat, însă? Cum se ştie, în
poezia noastră, lumea ţărănească e prezentă într-un cod
literar minor, folclorizant, intens idealizat fie de
sămănătoriştii de la începutul secolului trecut, fie de
neosămănătoriştii care scriau la comandă, între 1948 şi
1989, tot felul de versuri gen „ce popor muncitor/ ce
ogor roditor/ opt recolte pe an/ depăşire de plan/ în
Azerbaidjan". Dacă în proză s-au scris lucruri importante
(de n~ar fi să amintesc decât cărţile lui Marin Preda,
Dumitru Radu Popescu, Fănuş Neagu, Dumitru Velea,
Augustin Buzura sau Ştefan Mitroi), în poezie, lumea
satului e folclor, taraf, nuntă, recolte de nu ajung
hambarele, fluturi, greieri, foşnet de păduri, susur de
izvoare, ii, catrinţe, chiote de bucurie, cuşme, amor prin
crânguri, tractoare duduind, combine suspinând, câte şi
mai câte... In orice caz, niciodată aşa: „satul e ars, e
pustiu, doar câinii/ în nopţi geroase de iarnă mai
amuşină prin/ livezi în haite, căutând tot căutând ceva/
şi urinând pe scheletele cenuşii/ pe talpa săniei de metal
trasă de câni/ şi de cai în peisajul acesta antarctic"
(Peisajul acesta antarctic). Felul de a scrie despre sat al
lui Dorin Ploscaru se subsumează viziunii primului
poem din Sâmbăta lui Lazăr: este aceeaşi lume
„săvârşită prin moarte" de unde nu se poate ieşi decât
strigat de Domnul, „când va suna trâmbiţa".

Angelica Pagu, Soare la Balcic

In perspectiva relaţiei tensionate a fiinţei cu realul
(între)văzut, asumată prin simţuri, în profunzimile sale
şi prin ceea ce se vede, în aparenţa sa de carton, poetul
defineşte două topos-uri esenţiale pentru modul de a-şi
plasa fiinţa-în-lume: marginea oraşului şi peronul gării sunt

locurile de unde poate începe libertatea şi de unde totul e
posibil: chiar şi să-ţi ciopleşti un băţ de undiţă din
ramurile tufanilor tineri: „acolo în depărtare la
marginea/ oraşului am privit colinele domoale/ înză-
pezite, acolo se sfârşeşte oraşul, de/ acolo începe
libertatea./ dâra de galactee ca strigătul/ seminţei se
prelinge pe gleznă./ scrumbia/ «cu un somn în peşte cu
un chit/ în pântec») mergi mai la marginea oraşului/
acolo pe deal de unde o să-ţi ciopleşti din/ ramurile
tufanilor tineri un băţ pentru/ undiţă./scrumbia. peştele
afumat, stau atârnate/ scrumbiile de grinzile colibele de
pescari pe/ ţărmul pustiu, lucioase, subţiri legănate de
vânt/ unduite/ ca trestiile din băhniţa./ scrumbia, toate
neamurile de peşti mişună-n/ măruntaiele tale. mama
zenovia îşi cumpăra/ o scrumbie sărat-afumată şi-o
bere./ scheletul tău îl vor studia antropologii./«peştele
albastru, o peştii cei albaştri/ cât eram de îndrăgostit de
ei ca de nişte/ pilaştri». Peştele albastru e pasărea
albastră a poeziei, un substitut al fiinţei interioare,
singură în faţa iubirii şi a morţii, dorind mereu ceea ce e
departe şi nu se poate avea cu uşurinţă, sperând
totdeauna în zariştea pe care o (între)vede dincolo de
marginea oraşului şi dincolo de capătul peronului unei
gări: totul începe şi sfârşeşte aici: „îmi încep drumurile în
fiecare/ dimineaţă cu mersul pe peron/ cu mersul la
gară/ de acolo pot vedea/ pot privi în zare/ plecările şi
venirile, fluierul/ locomotivelor dar mai ales/ pe(r)onul
pustiu" (Surâsul ipochimen). Marginalitatea are şi un
nume în poezia lui Dorin Ploscaru: ea este oblomovizare,
obliterare „pe toate direcţiile" şi obişnuinţa de a muri zi
de zi. Are chiar şi o vârstă (patruzeci de ani), invocată de
G. Ibrăileanu în Privind viaţa (la patruzeci de ani,
spunea autorul Adelei, gândul morţii şi „trompetele" ei
agită sufletul bărbatului) ori, în poezie, de Emil Brumam
(„în gară la Merişani/ Cad caste din castani/ Şi am
patruzeci de ani"); „Doamne/ am patruzeci de ani şi nu
m-am/ întâlnit cu america pe stradă", scrie Dorin
Ploscaru. Lumea second hand, aceea văzută, e o zonă a
vacarmului, în care femeile „mânate de bărbaţi" stau
„izmenite în faţa telenovelei numite «surprize,
surprize»"; doar „prietenia cu câinii" şi „venirea
prietenilor de la mari depărtări" fac starea de veghe în
acest maelstrom aiuritor şi, desigur, poezia care, iată,
poate fi ceea ce rămâne „prelins" între fiinţa lăuntrică şi
„Blândul Nazarinean"; poate „lumea balcanilor"; sau,
poate, pereţii de sidef ai tristeţii: „amestecată cu
tămbălăul/ şi ţipătul trenurilor refaci în minte vremea/
ta, a tatălui tău şi a bunicilor tăi,/ prizonieri în germania
şi siberia - un întreg/ neam de războinici,/ cântecul stins
al acordeonului a rămas/ acolo în seară strâns între
pereţii de/ sidef ai/ tristeţii, singur printre atâţia grăbiţi
pasageri./ trecători în mare viteză prin/ bâlciul acestei
gări. despre casa aceea părăsită/ pustie năpădită de
bălării şi urzici mi-am/ amintit doar acum la patruzeci
de ani/ în trenul străin ce ne duce departe pe mine/ şi
pe prietenul meu,/ consătean din copilărie derulând în
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tăcere/ zilele caniculei verii, «ca mieii ce-i iei şi/ înţarci
de la oi primăvara»/ spune unul despre recruţii ce
pleacă-n armată/ la prundu bârgăului. vine gara
suceava,/ urmează munţii încărcaţi de zăpadă"
(Echimozele faciale ale drumului tău).

Intre vacarmul oraşului şi marginea lui, poezia lui
Dorin Ploscaru distilează o geografie spirituală şi
reperele unui spaţiu trecut prin filtrul conştiinţei
artistice: oameni şi locuri care sunt în poezie pentru că
fac parte din structura de rezistenţă a fiinţei interioare:
Bicazul, lacul şi cheile, Fundu Herţii şi „cârciuma de la
podul Cuiejdiului", „ţaţa chita", „mama zenovia" şi tatăl,
bunica „borbilana" şi „bunicu fîlucu", părintele
Constantin Voicescu, poeţii Constantin Dracsin, George
Vulturescu, Al. Pintescu, Augustin Doman, Gellu
Dorian, Nicolaie Scheianu, „daniel corbu", „grigurcu" şi
„memoria irinei andone", „laura, aleasa inimii" care face
colete „cusute cu pânză", nişte nume „acolo, pe-o cruce,
pe-un braţ" şi Borşa, caleaşca oraşului Adjud ori colbul
uliţelor din Focşani, cele două emisfere ale muntelui
Parâng, Cibinul şi Pietrosu, munţii bătrâni ai Agapiei,
Sihla şi dealul Racovăţ: un univers care adună locuri din
străfulgerările membranei memoriei şi oameni înşiruiţi
asemeni adreselor de email (cu litere mici, legate), în
corespondenţă directă şi neîntreruptă cu „matca"
dorinploscaru@yahoo.com, în cartea sa de muncă, pe
care poezia o face carte de viaţă: iată una din pagini:
„cartea de muncă, citesc, răsfoiesc/ cel mai complet
roman, cartea de/ muncă pasionantă rută, sinusoidă a
trecerii/ venirii mele din lumea de dincolo în lumea/
aceasta, aici îmi este pe larg/ explicat arborele
genealogic, pelerinajul/ meu într-o lume străină, ostilă./
aici îmi este scrisă viaţa şi oraşele importante./ numele
soţiei şi al copiilor./ studiile, vârsta, salariul, ca-ntr-o
oglindă/ de apă privesc, refac pe rând, mental/ zăpezile
herţei, dorohoiul în primăvară/ sala de aşteptare a
paşcanilor, conacul/ vornicului vasile alecsandri cu
stolurile de/ ciori în răcoarea dimineţii, cu salcâmii în
floare/ şi viscolul de la talpa, câinele meu boby/
îngropat la hlăpeşti. poeţii au venit pe rând/ în duminici
cu soare să soarbă încet din/ ulcele de lut,vinul negru,
sub stejarii/ bătrâni din ograda bisericii, stau în odaia
mea/ de la casa parohială mirceşti unde-am/ dormit trei
ani încheiaţi (acolo unde/ copila mea rădiţa încărcată de
frezii/ a dormit trei zile în şir)". Aceasta e lumea/ viaţa/
poezia lui Dorin Ploscaru, preot de mir şi poet cu har.



În curând apare al cincilea volum al seriei
esoterice semnate de Liviu Pendefunda:

Cavalerul cu Cinci Funde
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Constantin TRANDAFIR

„Ordinea şi
aventura”

acă spiritul critic ar
însemna numai spiritul
liberului examen, dis-

cuţia despre libertate şi spirit critic
chiar că n-ar avea nici un rost. Dar
ambele noţiuni au conotaţii polise-
mice, uneori apropiindu-se până la
identificare, alteori despărţindu-se
net. Nu e cazul de reluat aici detalii
care au devenit deja secrete ale lui
Polichinelle, de la accepţia generală a
libertăţii ca posibilitate de acţiune
după propria voinţă, la libertatea de
creaţie şi până la libertinaj; de la
înţelesul spiritului critic aşa cum îl
preconiza, de pildă, G. Ibrăileanu, la
discernământul judecăţii şi până la
criticism. Cel mai adesea, simplifi-
când, se trage semnul egalităţii, între
spiritul critic şi critică. Apropo de
libertate cu sensul voluntarismului
absolutizant, o replică a dat-o, între
alţii, Schiller: „Şi libertatea are nevoie
de stăpân”, iar în legătură cu
criticismul, de la Kant încoace ripos-
tele au curs în avalanşă, ceea ce s-a
întâmplat şi cu spiritul critic prompt ŕ
blamer. În cele câteva cuvinte de aici,
ne limităm doar la noima libertăţii de
creaţie şi a spiritului critic judicios,
aşa cum se mai poate glosa şi astăzi.

Mai întâi şi fără a greşi prea mult,
conceptele acestea sunt puse în
strânsă corelaţie, dar cu sensibile
distingeri pe criteriul centripeto-

centrifug. Se ştie de mult, efectul de
distanţare (Verfremdungseffekt) cată să
stimuleze libertatea de gândire şi,
totodată, spiritul critic (inclusiv
opinia receptorilor). Iar distanţa
estetică este miezul spiritului critic,
care presupune ceea ce se numeşte
„spiritualitatea vederii”. Libertatea
fiind condiţia fundamentală a
creaţiei, imaginarul reacţionează ca
reprezentarea concretă constituită
printr-o activitate spirituală care, în
artă, desemnează incidenţa intuiţiei
cu expresia prin intensitate evoca-
toare. Fantezia artistică, de la
începutul începuturilor şi mai abitir
ca manieră literară a modernităţii, a
ajuns sinonimă cu libertatea deplină
a limbajului artistic. Şi încă: ficţiunea
în semantica de căpătâi ar fi creaţie
spontană, născocire independentă de
experienţa directă şi chiar în afara
realului, numai că de cele mai multe
ori ea este „la reine du vrai”. Dar
libertatea imaginaţiei nu este absolu-
tă dacă trebuie să intervină delibe-
rarea şi elaborarea, tehnicile, meşte-
şugul, arta care presupune neapărat
efortul creator. Nici nu poate fi vorba
de  libertate creatoare decât atunci
când se asociază cu spiritul critic (şi
autocritic): „Slova de foc şi slova
făurită...”. Spontaneitatea singură nu
creează; vine redijarea cu „labora-
torul” şi „fabricaţia”. Mai ales în
vremurile moderne şi postmoderne,

arta nu mai poate fi strict genuină, cu
atât mai puţin produs al sensibilităţii
psiho-fizice. Trebuie cultură multă pe
fondul genetic. Libertatea de a crea se
cuvine să fie supravegheată de
obligaţia de a cunoaşte tradiţia
culturală şi cuceririle prezentului. Se
ştie, cuvântul de ordine al optzeciş-
tior, cu deosebire, dar care vine din
vechime, este informaţia culturală
maximă. Invenţia (id est: libertatea) e
altfel interpretată acum, chiar şi în
cazul literaturii de frontieră, al
romanelor confesive de experienţe
personale, aşa-zisa literatură autenti-
cistă. Scriitorii veritabili înţeleg că
libertatea este a pulsaţiei vitale care
declanşează ficţiunea, spiritul critic e
al lucidităţii care temperează devăl-
măşia zborului. Ambele cheamă
decanonizarea şi rigoarea, abolirea
cenzurii şi instaurarea spiritului
creator/întemeietor.

Şi în actualitate, relaţia celor două
noţiuni este concepută convergent
sau opozitiv: libertatea care este a
creaţiei înseşi, absenţa interdicţiei de
orice natură, libertatea în contextul
unui „program”, al unui „proiect”
serios (nu al unor manifeste teribi-
liste), veghea spiritului critic - el
însuşi liber, libertatea fără nici o
limită, adică anarhia sfidătoare. Cel
mai nou val, „nouăzeciştii” şi „două-
miiştii”, intră în vizorul suspiciunii
că, în mare parte, nu înţeleg

D
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realităţile consubstanţiale artei litera-
re, puse demult chiar de către un
Apollinaire sub semnul „ordinii şi
aventurii”: „Spiritul nou e spiritul
libertăţii absolute”. Însuşi „intelecti-
vul” Valéry vorbea despre cunoaş-
tere prin limbajul poetic cu o libertate
deplină, pentru că astfel se poate
înfăptui proiecţia transcendentă.

E, desigur, „fantezia dictatorială”.
Scriind despre Rimbaud, Hugo
Friedrich semnala că trăim într-o
vreme în care s-a organizat şi
„colectivizat” libertatea, adică lipsin-
d-o de esenţa ei, şi când „pentru
spirit toate locurile  au devenit de
nelocuit îşi poate crea în poezie
unicul loc al său în care să locuiască
şi să lucreze”. Cu precizarea că
„obscurităţile sale (ale lui Rimbaud)
monologale nu sunt ejecţii necontro-
late, ci artă conştient dirijată”. „Utili-
tarist” a fost şi poetul Alcoolurilor
când tindea către „un nou realism”,
pe care l-a numit „suprarealism”
înainte ca mişcarea propriu-zisă să fi
luat fiinţă, ceea ce nu l-a împiedicat
să scrie poeme încărcate de miste-
rioase simboluri. Cât despre „frac-
turi”, de ele e plină istoria literaturii
universale, unele rămânând simple şi
ciudate leziuni sau dureroase
contuzii, altele, slujite de forţă
creatoare, au înlocuit osificarea cu o
imensă deschidere axiologică. Nu-i
prea clar dacă nou veniţii condeieri
de azi, rebeli de bună seamă, se
situează conştient sub semnul avan-
gardei istorice radicale, ori insurgen-
ţa lor ţine de un excentrism sui-

generis. „Provocările” unora par a nu
veni din imperative primenitoare,
atâta vreme cât nu sunt probe că s-ar
cunoaşte foarte bine ceea ce s-ar fi
perimat (adică nu ar mai fi în ton cu
noile realităţi şi comandamente). Şi,
mai ales, e sigur că spiritul critic în
sensul cel mai drept nu funcţionează.
O nouă ordine? Aceasta nu-i posibilă
decât în complementaritate cu
tradiţia şi nici într-un caz prin
ruptura totală ori prin dezordinea
extravagantă a libertinajului. Bună e
schimbarea, dar şi aşezarea. Acuzaţia
de huliganism este excesivă. În
ahtierea după originalitate, despre
care se crede că este însăşi raţiunea
creaţiei, se săvârşesc (şi nu doar
acum) tot felul de absurdităţi, în
vremurile noastre fiind la modă

suprasexualizarea, „vulgarofilia”,
cultul coprofagiei, dispreţul  faţă de
scriitură. E nevoie de reamintit,
iarăşi, vorbe vechi şi cu multă
îndreptăţire, cea faimoasă despre
faptul că tot ce spunem  a mai fost
spus şi altădată, că mai degrabă
conceptul de originalitate ar trebui
înlocuit cu formularea putere de
creaţie. Scria „clasicofilul” G. Călines-
cu: „A avea idei noi, forme noi, a fi
inedit în condiţia exterioară a operei
de artă nu implică de loc ideea de
valoare. Aceasta duce, pe de o parte,
la falsa teorie a mutabilităţii valorilor,
dovedită de data aceasta a priori, iar
pe de alta, la o discutabilă noţiune a
valorii artistice. Istoria literaturii ne
arată clar cât de puţin importantă
este originalitatea concepută ca
inedit”. Cutezanţa inventivă nu
poate fi viabilă decât în consonanţă
cu chibzuinţa, se ştie şi asta de multă
vreme: „Numai înţelepciunea adună
tot ce descoperă îndrăzneala” (Con-
dorcet).

Cât priveşte literatura română din
ultima vreme, se întrevăd intenţii
salutare, dacă poezia şi proza revin,
după furoarea nouăzecistă, la
valorile estetice consacrate, în formule
individuale cât mai pregnante.



Angelica Pagu,
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Julieta Carmen PENDEFUNDA

Drumul dragostei
Sandu Teleajen 4
Fresca unei lumi apuse.
Erotica interbelică.

Ce misterioasă şi nestăvilită forţă, dragostea!... O văzuse la început, tremurând sfielnic, între două glume
şi o strângere de mână, o simţise alintându-se între genedinapoia cărora pândesc lacrimi şi temeri, o
surprindea în urmă ridicându-se din inimi în arcade dulci de zâmbete promiţătoare cu priviri ca mierea în
faguri.

iziunea criticii și istoriei literare asupra
operei lui Sandu Teleajen trebuie reconsi-
derată. Deși ea nu reține atenția printr-un

număr mare de volume sau prin diversitatea domeniilor
abordate (cu toate că poezia, jurnalistica, dramaturgia și
proza pot constitui o panoplie extrinsă), recitind
romanele sale remarcăm că ceea ce atrage cititorul este
transfigurarea datelor unei epoci în spațiul operei și
faptul că prin procesul de elaborare pe care l-a presupus
creația sa se integrează perfect în evoluția romanului
european din prima jumătate a secolului XX.

Romanul Drumul Dragostei (Editura Cultura Națio-
nală, 1934), reprezintă o altă fațetă a operei sale, lărgirea
cu predominanță a temei ce părea a fi un filon secundar
în celelalte romane analizate, aceea a afecțiunii puternice
dintre oameni, iubirea. Construit în spirit clasic balzacian
şi cu o viziune realistă, romanul lui Sandu Teleajen
asimilează elemente ale romantismului modern:
introspecţia, fineţea, luciditatea şi precizia analizei
psihologice; interesul pentru psihologii contradictorii,
tulburătoare şi derutante, ceea ce îi conferă modernitate.

Acțiunea se petrece într-o lume în care, totul e de
vânzare, totul e putred,armata deesculță și fără armament,
școlile fără elevi și fără profesori (majoritatea celor rămași în

posturi când nu fac afaceri fac politică...), biserica e o tarabă cu
miros urât, țărănimea roasă de sărăcie, lene, pelagră,
tuberculoză și sifilis, burghezia orașelor în agonie, lucrătorii
marii nși micii industrii, din pricinba salariilor de mizerie,
sunt toți comuniști, hotărâți să arunce în aer actuala ordine
socială... Intenția autorului a fost de a reconstitui trecutul
nu ca durată consumată, ci ca exercițiu de percepere
afectivă a consistenței unei etape. Pornit în cautarea
propriei existențe, Teleajen recurge la procedeul
memoriei involuntare, crezând, ca și Proust sau Bergson,
că adevărul nu poate fi cunoscut prin procedeul obișnuit
al rațiunii, ci numai prin sondarea timpului psihologic,
categorie imposibil de divizat și aflată în permanentă
curgere. Și iată epicul, trecând din capitol în capitol, fiind
substituit adesea de analiza minuțioasă a unor senzații și
stări sau de notații privind diferențele dintre păturile
sociale, aristocrația aflată în declin, viata comercianților
în curs de îmbogățire sau cea din spitale (temă predilectă
a autorului); de unde și latura evident socială a
intregului roman. Intr-o incercare de simplificare ingrata,
am putea nota nucleul narativ al acestei cărți astfel: Niky,
doctorul realizat profesional stă în cumpăna de a alege
de soție pe verișoara sa cu care se hârjonise în jocuri
copilărești de tip mama și tata, pe prietena și colega sa de
școală, Puica sau tânăra Iudith din familia unor
negustori evrei de a cărei prietenie s-a bucurat

V
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dintotdeauna. Dar evocarea copilăriei personajului,
povestire întreruptă de numeroase momente erotice,
(protagonistele fiind diverse prietene din anturajul
tânărului), reprezintă motivul analizelor psihologice ale
doctorului aflat în derivă sentimentală. Am putea spune
că acest roman este o evocare a timpurilor de după
primul război mondial din societatea Ploieștilor și o
introspecție psiho-erotică.

Elleny Pendefunda, Păsările

Ceea ce a reușit autorul în acest roman a fost însă nu
inventarea vieții interioare a individului ca materie
analitică, ci restituirea unei substanțe lirice specifice
scrierilor sale, derivind din simboluri intrinseci și mai
ales în succesiunea frazelor, a secvențelor, potrivit unor
reguli pe care le mai întâlnim la marii corifei ai epicului
din aceeași perioadă: Rebreanu, Camil Petrescu și chiar
Călinescu.  Amintirile despre războiul de Independență
și Primul Mondial au marcat profund scriitorul care prin
intermediul personajelor aduce în prezent ororile acelor
vremi. Oricum debitul verbal al naratorului îl asemuie cu
Marcel Proust, narațiunea curgând ca apele repezi de
munte.

Lectura romanului creeaza cititorului sentimentul
ca poate retrăi și viața sa, cu experiențele diferitelor
vârste,  în toata bogația ei de senzații, și faptul se
datorează viziunii autorului asupra dimensiunii sociale
în care personajele se pierd și se regăsesc într-o
frământare continuă. Cearta se pornea ca un vifor. Lena
Brăniștea părea ca o petardă din care trosneau în aer vorbe
repezi, gâtuite de plâns.

Având o sensibilitate rafinată a percepției istoriei,
romancierul demonstreaza că imaginile panoramatice ale
trecutului se pot rămâne vii, lucruri neînsemnate revin în
memorie, făcând parte dintr-un strat al detaliilor lipsite
de funcție imediata, dar importante pentru evoluția

ulterioară a acțiunilor ce-l conduc pe Niky, personajul
principal.

Orice analiză atentă a romanului se finalizează,
asemănător cu toate celelalte scrieri ale sale, cu
observația că autorul ei a recreat la toate nivelurile:
compoziție, construcție arhitectonică, stil o imagine
globală a lumii mondene, iubirea, actul medical și arta.
Descrierile de natură, sadoveniene, din celelalte romane
sunt înlocuite cu prezentarea citadină. Senzația unei
atingeri, imaginea unor copaci, interiorul unei case,
tarabele din piață declanșeaza în percepția personajului
amintiri legate afectiv de aceste repere, secvențe din
cuprinsul existenței și, cel mai important, certitudinea
într-o zi, pronia cerească îl va ajuta să se identifice cu o
certitudine a utopiei în contemporaneitatea dată. De la
paisprezece ani, unda clară a fântânilor s'a tulburat. Copacii
înfloreau melancolici, dar numai pentru el, păsările ciripeau
tristeți, soarele îi ardea posomorât în sânge, se înnora cerul sau
se însenina, coceau copacii și via în loc de fructe și struguri
neliniști grele, plângeau pe străzi, serile, valsuri din
armonici...

Elleny Pendefunda, Început de Toamnă

Axa comună eroului și cărții este șansa de a se regăsi
prin sine și de a construi împreună cu iubirile un tablou
de revelație a vieții. Sandu Teleajen este de fapt un
luptător, el își conduce personajele dincolo de
supraviețuire, uneori aducând jertfe idealurilor, alteori
greșind la speranța unor decizii mai bune. In ceea ce
priveste alcătuirea, cartea este un poem erotic. Există
pretutindeni o analogie între realitate și posibilul ideal.
Ar fi poate exagerată apropierea de personajele lui
Balzac în ilustrarea aspectului social dar în ciuda
aparenței livrești și compozite, paginile romanului
surprind amalgamat și prin intermediul unui flux
narativ cenzurat de afect, imaginea Ploeștilor atât de
familiar scriitorului și a lumii descoperite prin ochii celor
care au călătorit în Europa. Deși calitatea de roman-
cronică cu care ne-am obișnuit prin lectura altor romane
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ale sale, Drumul Dragostei se constituie totuși într-o
baladă ce ascunde, labirintic, jurnalul.

Elleny Pendefunda, Înviere

Proza românească interbelică a integrat creator
fluxul narativ, epicul nefalsificat de alte perspective
decât cea auctoriala, autenticitatea emoției și formula
jurnalului în care timpul scriitorului coincide cu timpul
senzației, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Hortensia
Papadat-Bengescu unde romanul evoluează de la
formula obiectivă spre cea subiectivistă. Îmi este greu să
compar Enigma Otiliei în care metoda balzaciană cu
formula sa obiectivă de roman se confruntă cu romanul
lui Proust, a introspecției deschise spre viziunea
modernă a perioadei în care creează Sandu Teleajen.
Totuși trecând de la temele citadine, a lumii satului la
cele de război, toate descriu prin firul nativ destinele
umane ale personajelor. O lume întreagă se cuprinde în
acest roman, dovedind un creator epic remarcabil,
punând în lumină aspectele sociale, economice, familiale,
ale vieţii din Ploieștii anilor de după primul război
mondial. Privirile tuturor sunt ațintite spre podețul de fier de
deasupra păienjenișului liniilor, pe care "Pacificul" îl învăluie
brusc în abur ca'n uriașe fuioare de zăpadă. Monstru orb ce
aleargă pe brânci, expresul intră în gară...

Este un roman realist obiectiv de tip balzacian, în
primul rând prin tematică. Descrierea minuţioasă a
străzilor, a clădirilor, a interioarelor sunt relevante şi
pentru conturarea caracterelor. Mobilele, vestmintele
prefigurează caracterul, exprimă o atmosferă de viaţă, de
intimitate, educaţia şi instrucţia personajelor. Modalită-
ţile de caracterizare a personajelor sunt clasice:
descrierea mediului, portretul fizic, caracterizarea prin
fapte, prin acţiuni, opiniile personajelor, caracterizarea
făcută de către alte personaje şi autocaracterizarea (Niky,
Mica, Tilda, Lena, Nuți ș.a. ). Aceeași fire autoritară,
bănuitoare, veșnic în nervi, veșnic nemulțumită, capabilă să
arunce în două secunde o vorbă aspră într'o parte, o privire
duioasă și un cuvânt cald, vibrant de emoție, în altă parte.

Numai ochii și-au pierdut ceva din strălucire și semeție. Au, în
adâncul vioriu, aburul unei suferințe care arde tăinuit. Sunt
momente în care am resimțit căutarea, elementul
caracteristic al epicului remarcat, asemănătoare persona-
jelor din romanul Craii de Curtea Veche de Mateiu
Caragiale. Se ridică de la fereastră, liniștit. Îi pare inima lan
de grâu adormit în soare, alteori i se topește inima'n bob de
plâns... Nici rândunelele nu-și mai scutură în văzduh clopoțeii
de argint și își simte inima fulg în soare.

Caracterizarea cuprinde și minunate metafore,
comparații și alegorii: Ce maestru humorist era timpul!
Fiindcă se ferise toată viața să nu se îngrașe, fiindcă trăise cu
panica asta, tanti Lena căpătase proporții și înfățișare de focă.
În vreme ce oncle Costaș s'a subțiat la trup și s'a stafidit la
chip încât seamănă cu o băbuță gătită în uniformă...sau D-na
Furnică. O femeie cdee patruzeci și cinci de ani, înaltă cât un
jandarm prusac, cu pulpe, brațe și sâni ce par a veni din
preistoric, dinți albi și ochi negri, focoși... Ochii acestor
personaje vii sunt un joc minunat al scriitorului: Din
umbra ca de pădure deasă a genelor, pornește spre doctor
lumina a doi sori negri, sau îl privește fix prin ferestrele de
cărbune ale ochilor, ori sunt ochi ca fântânile nopții.

Prozatorul se sincronizează în opera sa cu psiholo-
gia, filozofia si literatura moderna universala. Preia
relativismul care reiese din multitudinea punctelor de
vedere in jurul aceluiasi obiect, aceluiasi concept,
limbajul uneori colorat revendicând începutul de secol
dominat de Slavici și chiar Caragiale.

Dacă Balzac a fost un pictor de moravuri şi caractere,
unul dintre cei mai mari creatori de trupuri vii, bine
individualizate și a excelat în descifrarea legăturilor
existente între fizionomia spirituală a eroilor şi mediul în
care trăiesc aceştia, Sandu Teleajen, pot afirma cu
certitudine, a fost un ucenic destoinic și în romanele sale
fantezia romantică se îmbină cu forţa observaţiei realiste,
cu exactitatea ştiinţifică a descrierilor şi a analizei
psihologice. Contemporan și chiar precursor al romanci-
erilor ce reprezintă literatura română în programele
școlare, uitat și ignorat, el rămâne un reprezentant de
seama al orientarii moderniste a romanului românesc
interbelic. El reușește să atingă realismul sublim în
romanele sale prin atenţia  neobosită asupra detaliilor şi
prin portretele detaliate făcute personajelor.

În fiecare om de pe pământ trăiește un Rege-Oedip sau un
Beethowen, un Caesar sau un Michel-Angelo. Întrebarea este:
dacă tot în noi stă și puterea să fim ori flacără în marea
armonie ori stârv în eterna putreziciune...
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Mălina -Aura GĂNGUŢ

Autoportret în haiku

1.Eu şi steaua mea                                                         2.Din recea lavă
În şoapta gândurilor- Viaţă din foc zămislind-
Singurătate.                                                                     Firul de iarbă.

3.Veşnicul cel timp                                                        4.O dungă albă
Secunde în timpane- Pasăre de speranţă-
Un greier torcând.                                                          Un gând săgetând.

5.Bobocul cel plin 6.Soare ce curge
Pe lacul de foc dormind- Dans de fete morgane-
Nufăr alb unduind.                                                        Un mac înflorit.

7.Gând fără hotar
Rândunică săgetând-
Poemul de vis.

8.Ocean împietrit-
Luna coboară spre noi
Scări de mătase.

9.În mugure plin
Verdele lumii sublim-
Viaţă şi aripi.

10.Furtuni limpezind
Noaptea de gânduri mute-
Fulgerul din vis.

11.Mister de-nceput
Mireasmă-n nopţi scufundând-
Floare de lotus.
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Theodor  CODREANU

Aurelia Rusu
şi
„Materialismul”
Eminescian

e întâmplă în eminescologie un fapt
extraordinar: femeile-critici nu numai că se
ridică la înălţimea celor mai de seamă

editori şi interpreţi ai operei, dar, adesea, iau un
ascendent surprinzător, cu intuiţii remarcabile, uneori
fundamentale pentru exegeză şi editologie. Există un
exemplu încă de la originile criticii eminescologice, dacă
nu luăm în seamă faptul că Veronica Micle, ca şi Ion
Creangă, n-a aşteptat verdictul maiorescian pentru a
recunoaşte geniul poetului. Este vorba de momentul
consemnat de Mite Kremnitz în Amintiri fugare despre
Eminescu (1893). El datează de la un schimb de replici pe
marginea poeziei Melancolie (1879), când Maiorescu i-a
citit poema, bănuind că acolo se ascunde un soi de
„nebunie”. Atunci, Mite Kremnitz a emis, probabil, cel
mai profund gând al ei: „Nebunie? Poate că concepţia
noastră, a tuturor, este nebunie, şi Eminescu a prins
adevăratul sens al lumii şi al vieţii”1. Indiscutabil,
observaţia Mitei are un ascendent, confirmat de timp cu
asupra de măsură, în faţa a ceea ce a scris, glorios, Titu
Maiorescu despre poet. Iar exemple de eminescologi-
femei de primă speţă sunt destule: Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, Rosa del Conte, Svetlana Paleologu-Matta,
Ioana Em. Petrescu, Ilina Gregori, Aurelia Rusu.

Am încheiat cu Aurelia Rusu, fiindcă locul ei în
eminescologie are o dublă valenţă: un eminent editolog
dublat, în ultimii ani, de un tot atât de important
interpret al operei. Şi, spre deosebire de toate celelalte
nume, mai are un ascendent moral excepţional, dramatic
în acelaşi timp. Despre editoare, am consemnat, în Jurnal
(Numere în labirint), la 6 octombrie 2010: „Eminescologia

1 Mite Kremnitz, Amintiri fugare despre M. Eminescu, în Eminescu –
Înfăşurat în manta-mi…, ediţie, antologie, aparat critic de Cristina şi
Victor Crăciun, Editura Litera-David, Chişinău-Bucureşti, 1999, p. 325.

va trebui să admită că Aurelia Rusu este cea mai
exigentă şi mai profesionistă editoare a lui Eminescu,
alături de Perpessicius, împiedicată însă, în chip
iresponsabil, să-şi ducă la bun sfârşit munca, deşi ar fi
putut să ne dea cea mai bună ediţie integrală Eminescu”.
Obstaculată nu doar de regimul comunist, care i-a
interzis semnătura, obligând-o, fără succes, să dea divorţ
de Valeriu Rusu, autoexilat în Franţa, dar şi de unii
colegi eminescologi din ţară, între care, din nefericire, s-a
aflat şi Petru Creţia, care, în pofida a ceea ce se mai crede
încă, a dovedit un surprinzător diletantism în materie de
editologie eminesciană! O atestă, cu o rigoare
benedictină, nu doar Aurelia Rusu, ci şi alt editolog de
vocaţie, Nicolae Georgescu. Metoda editologică a lui
Petru Creţia este, în bună măsură, arbitrară, mizând pe
reconstituiri care încalcă voinţa auctorială, cu lecţiuni
adesea fanteziste. Este, în definitiv, prostul exemplu al
primului editor eminescian, Titu Maiorescu, cel care a
nemulţumit atât de profund pe Eminescu însuşi, dar şi
pe un alt exigent cunoscător limbii române şi al poeziei
eminesciene, I.L. Caragiale. Acesta scria, la scurt timp de
la moartea poetului, în Două note: „mai târziu, pe când
artistul era cu mintea bolnavă, s-a făcut în opera lui
îndreptări, purgări şi omisiuni cu desăvârşire arbitrare.
Eu crez că asta trebuie relevat”. Meteahna a supravieţuit
până în zilele noastre, după cum rezultă limpede din
ampla critică a tuturor ediţiilor eminesciene realizată de
Nicolae Georgescu2. Iar faptul a fost posibil fiindcă
eminescologia n-a fost recunoscută niciodată de statul
român ca ştiinţă autonomă, de unde şi lipsa unui Institut

2 N. Georgescu, Eminescu şi editorii săi, I, II, Editura Floare albastră,
Bucureşti, 2000.

S
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„Mihai Eminescu” menit să aibă în centrul preocupărilor
şi editarea ne varietur a operei scriitorului. Tentativele
unor critici şi istorici literari, de la Pompiliu
Constantinescu, I.E. Torouţiu, Perpessicius până la
Dimitrie Vatamaniuc şi N. Georgescu, de a obţine
înfiinţarea unui asemenea institut au eşuat. (Şi se mai
vorbeşte, în chip pervers, că statul român ar întreţine un
„cult” Eminescu, condamnat pompieristic de ultimii
„demitizanţi”, în corul cărora s-a afiliat, din păcate, şi
Petru Creţia, printr-un capitol din Testamentul unui
eminescolog!3). Nu e grăitor faptul că în Bucureşti există
un Institut „Goethe”, altul „Cervantes” (ceea ce e foarte
bine!), dar nu există un Institut „Eminescu”? Aşa se şi
explică de ce germanii l-au editat pe Goethe numai în
douăzeci şi cinci de ani, în 125 de volume, modele de
cercetare şi editare ştiinţifică, pe când Eminescu a trebuit
să aştepte peste un secol pentru cele 16 volume care se
vor a fi „ediţie naţională”, în vreme ce sunt doar o ediţie
incompletă, cu multe defecţiuni, între care şi lipsa
coerenţei metodologice de ansamblu. Aurelia Rusu a
încercat să atragă atenţia asupra acestei situaţii încă pe
când lucra, pe cont propriu, la ediţia Eminescu, înainte
de 1989 (pe „când toţi compozanţii colectivului de la
Muzeul Literaturii erau în viaţă”4). Studiul care se voia
un semnal de alarmă privitor la modul defectuos al
editării dramaturgiei, vol. VIII, a fost stopat de cenzură,
fiind reluat şi adus la zi în recenta carte a autoarei,
Eminescu – ipoteza atomilor.5 Aurelia Rusu deplânge
faptul că editorii profesionişti nu s-au constituit, după
1989, într-o „breaslă” care să apere modul restituirii
patrimoniului naţional: „O altă catastrofă a decurs din
incapacitatea constituirii unei asociaţii a breslei; căci o
asociaţie a cercetătorilor de profesie editori ne-ar fi
protejat, poate, de lichidarea celei mai prestigioase
edituri de literatură patrimonială, Editura Minerva,
încăpută pe mâna unor neajutoraţi traficanţi de avuţie
naţională şi ne-ar fi scutit de jefuirea arhivelor
eminescologilor decedaţi, de risipirea sau pervertirea
unor ediţii deja realizate, de dispariţia manuscriselor,
fişierelor, bibliografiilor ca şi de acapararea peste noapte
şi prin dictat a moştenirii unor pasionaţi autosacrificaţi,
şi care, stipulând normativele obligatorii, ar fi creat
cadrul de încredere şi degajat condiţiile informării
unanime şi tipăririi după cum s-ar fi cuvenit a operei
marelui înaintaş. Fără o ediţie sigură, adevărată nu este
posibilă nici studierea istorico-literară, nici activitatea
educativă în şcoli şi universităţi, nici credibilitatea în
schimburile culturale din afara ţării”6.

3 Vezi cap. Cultul lui Eminescu din Petru Creţia, Testamentul unui
eminescolog, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000.
4 Aurelia Rusu, Eminescu – ipoteza atomilor, Editura Libertas, Ploieşti,
2010, p. 164.
5 Ibidem, cap. Dramaturgia eminesciană. Ediţie critică şi critica ediţiei, pp.
139-164.
6 Ibidem, p. 162. La pagina 138, autoarea insistă asupra ideii:
„Întârzierea restituirii integrale a operei; multiplicării manuscriselor

Dimpotrivă, schimburile culturale eminesciene, în
afara ţării, sunt falsificate prin campania de „demitizare”
a lui Eminescu, un veritabil „linşaj mediatic”, similar cu
acela care s-a declanşat împotriva lui Heidegger7.
Metafora cadavrului din debara a fost utilizată pentru
ambii gânditori. „De ce Eminescu şi Heidegger?” se
întreabă Aurelia Rusu şi răspunde: „Mai întâi, pentru
anumite afinităţi moral-filozofice şi ţinuta axiologică a
gândirii lor, şi apoi, pentru că, prin ei, se încearcă a fi
compromis destinul unor popoare ale căror valori
esenţiale au fost reprezentate prin operele respective,
adevărate piscuri de gândire şi creativitate pentru
secolele XIX şi XX. / Neapărându-se, popoarele dispar
odată cu eroii, martirii şi geniile lor înaintemergătoare”8.
Se vrea, prin lipsa de reacţie a cercurilor politice şi
culturale oficiale dispariţia românităţii, care constituie
substanţa eminescianismului? Evident, nimeni nu ar
recunoaşte aşa ceva, dar aceleaşi oficialităţi, îndoctrinate
„corect politic”, sapă cu sârg la năruirea temeliilor
naţiunii. Maladie a urii de sine urmată cu plecăciune faţă
de cei consideraţi a fi decidenţii destinului popoarelor.

Cum despre profesionalismul editoarei Aurelia Rusu
am mai vorbit cu alt prilej, comentând cartea Eminescu.
Orizonturi succesive9 (şi aceasta ca prim volum pentru
abordarea ontologică prin drama eminesciană Gruie
Sânger), voi marja, în continuare, pe tema centrală a
lucrării, gândirea filosofică eminesciană, anunţată în
titlu – ipoteza atomilor – care o plasează pe autoare în
rândul celor mai temeinici exegeţi eminescieni, alături
de Mircea Eliade, Constantin Noica, Rosa del Conte,
Svetlana Paleologu-Matta, Constantin Barbu, ca să-i
amintesc doar pe aceştia, care au abordat, ceea ce am
numit într-o carte, Modelul ontologic eminescian (1992). De
astă dată, punctul de purcedere spre ontologic este
ipoteza atomilor formulată de Eminescu în mai multe
contexte, cele de bază fiind intitulate Substanţa imaterială
din univers şi Despre nemurirea sufletului şi a formei
individuale, coroborate însă cu ansamblul operei. Am
putea spune că repunerea în discuţie a „atomismului”
eminescian constituie temeiul originalităţii demersului
Aureliei Rusu. În primele două cărţi ale mele despre
Eminescu (1984, 1992), am mers pe reconstituirea unei
ontologii a arheităţii, care se dovedeşte consonantă cu

prin facsimilarea dispusă faţă-n faţă cu transcrierea filologică,
acompaniată de adnotările evolutiv-tematice şi cronologizările
necesare în vederea reconstituirii tiparului fiecărui motiv, temă,
variantă, versiune în raport cu titlul definitivat; lipsa continuităţii şi
consecutivităţii în domeniul istoriografiei literare, ca şi în cel
educaţional; motivarea şi difuzarea necorespunzătoare în afara ţării au
creat decalajul intolerabil – pentru unii –, inobservabil, pentru alţii, cu
efecte de nebănuit, în domeniul viitorului”.
7 Aurelia Rusu face trimitere la vol. colectiv Heidegger à  plus forte
raison, Paris, 2007, la care a reacţionat un filosof de valoarea lui
François Fédier: „Am citit tot ce a scris şi vă pot spune că nu există nici
un cadavru în dulapul lui Heidegger”.
8 Ibidem, p. 164.
9 Aurelia Rusu, Eminescu. Orizonturi succesive, Editura Clusium, Cluj-
Napoca, 2006.
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viitoarea ontologie generală a lui Martin Heidegger, cel
care a pus capăt limitării în sistemele metafizice
particulare care au dominat timp de peste două milenii
gândirea filosofică europeană. Puţini ştiu însă că un
prim pas, de o rară cutezanţă, l-a făcut Eminescu,
redimensionând conceptual ideea de arheu. Doamna
Aurelia Rusu demonstrează că atomismul filosofic
eminescian, repunând în discuţie pe cel al vechilor greci
şi trecându-l prin gândirea stoică, prin pitagorism,
platonism, aristotelism, până la criticismul kantian, cu
ecouri „pancronice” din Kierkegaard şi Nietzsche, este
asimilabil perfect ontologiei arheităţii, ca transcendere a
sistemelor metafizice tradiţionale. Desigur, ar fi fost
interesant ca autoarea să confrunte atomismul
eminescian şi cu atomismul ştiinţei din secolul al XX-lea,
aparent incompatibil cu al filosofilor materialişti, piatra
de încercare fiind insecabilitatea atomului, năruită de
fizica modernă, făcând caduc visul filosofilor de a găsi
„cărămida” universului. Eminescu a avut geniul de a
preîntâmpina chiar şi o asemenea înfundătură
ontologică, cu argumentul pe deplin valid în
modernitate că, de la un anumit nivel, atomul material
este divizibil idealiter, scăpând de sub incidenţa
simţurilor noastre.

George Gavrilean

Arheul eminescian se ipostaziază în zeci şi mii de feţe,
în fond, nenumărate, ca în identitatea numerică din
budism. Ca geniu-arheu, bunăoară, Shakespeare, zice
poetul, se arată, „ca Dumnezeu”, „în mii de feţe”.
Arheul e atom, punct matematic, embrio, ghindă, sămânţă,
sâmbure, strat de cultură, formă perfectă, punct gravitaţional,
suflet, Dumnezeu, punctul cosmogonic „mult mai slab ca
boaba spumii” etc. În fine, substanţă imaterială, concept de
o cutezanţă extraordinară, închizând în sine suprema
antiteză împăcată. Academicianul Mihai Drăgănescu
(1929 - 2010), gânditor venit de pe tărâmul ştiinţelor,
creator al informaticii romaneşti, se arăta uimit, în
Ortofizica10 şi în alte cărţi, de profunzimea gândirii
eminesciene, neezitând să recunoască în substanţa
imaterială propriul concept de informaterie. O revelaţie
similară trăieşte şi Aurelia Rusu, investigând, cu o rară
rigoare filologică şi filosofică, „ipoteza atomilor”, care
conduce inevitabil la însemnările eminesciene despre
Substanţa imaterială din Univers dovedită din punct de
vedere materialist (în mss. 2257). Este evident că sintagma
nu mai ţine de spiritul tradiţional al disciplinarităţii
occidentale, care, în plan filosofic, a dus la crearea de
sisteme filosofice. Eminescu, am dovedit-o şi cu alte
ocazii, trăia într-un ethos transdisciplinar avant la lettre.
Pentru a ajunge la acest gând înnoitor, el recurge la o
întoarcere în cerc, în-cerc-are, la o reprisă, în sens
kierkegaardian, observă Aurelia Rusu, şi descoperă
arheal: „Mirarea cea mare a oamenilor vine de acolo că
filosofia are multe sisteme, din care poate nici unul nu-i
adevărat. …Dintr-un acelaşi embrio (s.n.) originar iese pe
de o parte un câne (cinismul), un elefant (materialismul),
o călugăriţă (idealismul absolut) şi un om cu judecată
dreaptă şi încăpătoare (criticismul). Sau precum dintr-
acelaşi embrio au ieşit, într-o epocă a Pământului,
hipopotami, într-alta oameni, tot aşa într-una din epocile
esperienţei omeneşti va ieşi o filosofie, într-altă epocă o
alta…” (Mss. 2258, 154).

La întrebarea dacă Eminescu se postează, disciplinar,
de partea vreunui sistem filosofic anume, răspunsul nu
poate fi decât că el se plasează în plin ethos
transdisciplinar, fără a respinge, da capo, vreunul. Eroarea
de până azi a eminescologilor e că l-au asimilat fiecare
după cum i-a venit mai bine, vorba lui Ion Creangă, încât
Eminescu a putut fi socotit ba idealist, ba materialist, ba
existenţialist, ba platonician, ba budist, ba pitagorician, ba
stoic, ba eleat, ba schopenhauerian, ba kantian ş.a.m.d. Or,
deja intrăm într-o stare inflaţionară, denaturantă,
fiindcă, în acest mod, Eminescu este redus la
„complexele de cultură” ale criticilor, ocultându-se
tocmai modelul ontologic al arheităţii care e o punte de
trecere către ontologia generală a lui Heidegger. Fiind
totuşi vorba de o „opţiune” eminesciană, aceasta s-ar
îndrepta mai mult către criticismul kantian, după cum

10 Mihai Drăgănescu, Ortofizica, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985.
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rezultă şi din citatul reprodus mai sus şi asta din cauză
că filosofia kantiană se găsea în anticamera unei
ontologii generale pe care Eminescu o va descifra
străbătându-l pe Schopenhauer, cel dintâi filosof
european care va descoperi ceva din gândirea orientală.
De aceea, Kant este definit „un om cu judecată dreaptă şi
încăpătoare”, „crengat” (lecţiune a Aureliei Rusu)
tocmai în trecerea spre modernitate a gândirii europene,
un echivalent canonic al lui Shakespeare în filosofie. Un
asemenea exemplar de geniu, atotîncăpător, a fost însuşi
Eminescu. Pentru a ne convinge, Aurelia Rusu îl invocă
pe Pompiliu Constantinescu, eminescolog care n-a mai
apucat să ducă la bun sfârşit o proiectată carte despre
personalitatea lui Eminescu: „Geniul eminescian merge
la rădăcinile pozitive şi negative, în acelaşi timp, ale
vieţii, ale morţii, ale creaţiei şi haosului, ale instinctului
şi ale inteligenţei, ale voluptăţii şi ascezei, ale relativului
şi absolutului, ale oarbei «voinţe» şi ale lucidei reflecţii.
De aceea, nu poate fi creştin, ci păgân, fiindcă nu
cunoaşte nici un păcat, care este o frână în securitatea
existenţei. El vede Feeria acestei existenţe (cosmogonie,
amor, natură, civilizaţie etc.), dar vede şi destrămarea ei;
cu o faţă exaltă, cu alta coboară, usucă ce-a exaltat: în
acest joc de contrarii, între real şi feerie, pendulează
geniul eminescian. Viziunea e turnată în budism,
platonism, demonism – fără elemente creştine – nicăieri
Eminescu nu mângâie cu mila, cu iluzia vieţii de apoi, cu
învierea, cu idila lui D-zeu. Demiurgul este înfricoşător,
şi-a dat şi însuşi un spectacol grandios, omul e un
instrument al legilor oarbe, tiranice, geniul este capabil
să guste deliciile, femeia şi neantul vieţii. Atât; e singura
graţie pe care o acordă Geniului. …Geniul este actorul
instinctiv şi conştient, în acelaşi timp, pe scena cosmică,
jucând legea Demiurgului, întrupând-o, experimentând-
o până la limitele ei maxime… / Problema pesimismului
lui Eminescu este falsă, exterioară; demiurgismul este
atitudinea lui, căci în Eminescu există plăcerea,
voluptatea de a trăi, în iubire, pământ, natură, dar în
acelaşi timp cu deliciile instinctului funcţionează şi
conştiinţa Vanităţii vieţii, a plăcerilor etc. Nu este poet
român mai adânc, în ceea ce priveşte deliciile iubirii,
îndrăgostit mai patetic, mai voluptuos, fericit, mai
legănat în egoismul în doi, ca Eminescu…”11.

Pompiliu Constantinescu figurează aici imaginea
unui Eminescu de forţă şi cuprindere shakespeariană.
Shakespeare este considerat de Harold Bloom12 centrul
iradiant al canonului literar occidental, transgresând şi
spaţiile filosofiei, în frunte cu Platon, Kant şi Heidegger.
Pompiliu Constantinescu ne dă imaginea similară, prin
Eminescu, a unui centru canonic iradiant în literatura şi în
gândirea părţii orientale a Europei. „Păgânătatea”

11 Pompiliu Constantinescu, Eminescu, poet păgân, text restituit în
„Manuscriptum”, nr. 1/1977, p. 72, citat de Aurelia Rusu la pp. 96-97.
12 Harold Bloom, Canonul occidental. Cărţile şi Şcoala epocilor, trad. din
engleză de Delia Ungureanu, prefaţă de Mircea Martin, Grupul
Editorial Art, Bucureşti, 2007.

eminesciană despre care vorbeşte Pompiliu
Constantinescu este şi a lui Shakespeare. Ea nu are
sensul încorsetării poetului în păgânătatea precreştină
sau în mentalitatea materialismului ateist din iluminism
şi din marxism-leninism. Ar fi cea mai nefericită
restricţionare a geniului eminescian, care, din păcate, s-a
produs în unele capete strâmte din proletcultism şi chiar
din zilele noastre. Sensul e unul „transdisciplinar”, de
transcendere nu numai a poeticilor de până la el, ci şi a
sistemelor filosofice şi a religiilor, fapt argumentat mai
sus. Situaţia e atât de complexă, încât orice interpretare a
„păgânismului” eminescian ca „ateu”, în realitate, a teu/
a tĕu/ a tău („în lipsă de Dumnezeu”, vezi lecţiunea
corectă din Mortua est!, stabilită de N. Georgescu13) duce
spre denaturarea viziunii eminesciene despre lume şi
divinitate. Iar această viziune nu se află în contradicţie
cu creştinismul oriental, ci în consonanţă cu ceea ce
Constantin Noica a numit omul deplin al culturii
româneşti, sintagmă la care au atentat toţi cei care au
pierdut sau sunt pe cale de a pierde rădăcinile arheale
ale Fiinţei româneşti. Or, Eminescu nu a rupt niciodată
cultura românească (stratul de cultură de la gurile Dunării)
de ortodoxia strămoşească, de creştinismul european, în
genere. Dimpotrivă, a deplâns „ireliogiozitatea” din
secolul său materialist şi ateu: „Ireligiozitatea, abstracţie
făcând de dogme, se întinde într-un mod înspăimântător
în secolul nostru"14. Moartea lui Dumnezeu, la Eminescu,
are alt sens decât la Nietzsche, fiindcă fiinţa-ca-fiinţare
poartă în adâncuri pe Dumnezeu, încât „nihilismul”
eminescian este o invenţie a reducţionismului critic.
Aurelia Rusu citează din mss. 2292, 55v.: „Cine neagă pe
Dumnezeu neagă ordinea morală a universului. Dar e
dovedit că oricine neagă ordinea morală este pierdut…
pe acest pământ”. Eminescu afirmă insistent că
Dumnezeu este în inima noastră, că, deci, este iubire.
Altfel spus, el recuperează ca eternă întoarcere arheitatea
creştină, echilibrând însă antiteza dintre inimă şi minte şi
denunţând fanatismul credinţei care duce la războaie şi
crime în numele religiei. Aceasta este perspectiva din
Preot şi filosof, în care poetul revendică întoarcerea la
divinitate dinspre filosofie. Adăugând, bunăoară,
dimensiunea religios-filosofică a budismului la
creştinism, dar nu la modul eclectic, Eminescu trăieşte
potenţarea fiinţei creştine, de unde enigmatica mărturie
de pe fila 8 a mss. 2275 bis: „Eu sunt budist. Nefiind
creştin simplu, ci creştin ridicat la puterea a 10-a”. Că el
nu este, în realitate, „budist”, cum au crezut unii, o
spune limpede: „Eu nu cred nici în Iehova,/ Nici în
Buddha-Sakya-Muni,/ Nici în viaţă, nici în moarte,/
Nici în stingere ca unii”.

13 Cf. Mihail Eminescu, Poesii ● Cu formele şi punctuaţia autorului, ediţie
critică sinoptică de N. Georgescu, Editura Floare albastră, Bucureşti,
2004, pp. 230-231.
14 Timpul, 6/18 septembrie 1880, p. 1.
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George Gavrilean

Catrenul este o excepţională mărturie
„transdisciplinară” a unui geniu care a intuit
„nivelurilor de realitate” ca antiteze în stare să ascundă
terţul ca în filosofia transmodernului Ştefan Lupaşcu, la
care Dumnezeu este profund eminescian, ca afectivitate
ridicată la infinit: „Noi nu avem ca transcendenţă a energiei
decât afectivitatea ontologică. Pentru că afectivitatea – şi
sunt primul care o defineşte astfel – este un dat
ontologic.(…) Atunci se poate spune că, în măsura în
care se consideră că Dumnezeu este fiinţă, Dumnezeu ar
fi afectivitate”15. Lupaşcu îşi revendică protocronismul
definirii ontologice a afectivităţii, necunoscând în
adâncime opera eminesciană.

Ni-nismul eminescian nu duce la „necredinţă”, cum
lasă a se înţelege Pompiliu Constantinescu în
remarcabila sa descriere a universului poetului-gânditor,
prin faptul că, spre exemplu, Eminescu n-ar crede în
Înviere. Sunt texte poetice şi în proză care contrazic
faptul. În realitate, Eminescu are o viziune originală şi
asupra nemuririi sufletului, dincolo de vulgata naiv-
creştină, dar şi dincolo de metempsihoza şi palingeneza

15 Ştefan Lupaşcu, Omul şi cele trei etici ale sale, trad. din franceză de
Vasile Sporici, Editura „Ştefan Lupaşcu, Iaşi, 1999, p. 80.

de sorginte orientală, perspectiva lui rezultând tot din
ontologia atomului-arheu şi asupra ei Aurelia Rusu
zăboveşte pe mai multe pagini. Iar nemurirea sufletului
este întrevăzută chiar din punctul de vedere al
materialismului atomist, în contra materialiştilor înşişi.
Încă din Argument, Aurelia Rusu atrage atenţia că
Eminescu „în-corporează nemurirea sufletului în
perpetuitatea fiinţei, sub ordinul fiinţării în
numărătoarea Naturii”, căci noi înşine suntem «formula
unei eterne treceri a materiei», dat fiind că „Lumea este
Universul Cuvântului şi Cugetării, «abstracţie făcând de
identitatea materiei, în care se reprezintă!»”16. În mss.
2257, 82, poetul defineşte divinitatea ca „atom” şi „punt
matematic”, iar, mai departe, comentează autoarea,
„punctul unui organism atotcuprinzător denumit
sistemă cosmică, în care imaginaţia ştiinţifică şi poetică
pune în ecuaţie cauza primă a mişcării, lumina şi
eternitatea timpului, legitatea suverană şi ordinea
universală, în raport cu organismul omenesc, la rândul
său tot un «atom împrejurul căruia se cristalizează
simţire fiziologică, simţemânt intern, cugetare funcţiuni
trupeşti şi psichele: sufletul»”, care suflet este incidenţa
întâlnirii omului cu Demiurgul, aparent absent, dar care
e „însuşi atomul începuturilor în natura umană cu care
împarte chilia sufletului”, ceea ce implică şi chestiunea
„separării”, care este „genunea dintre imortalitatea şi
efemeritatea trecerii”17. Viziunea eminesciană, apreciază
Aurelia Rusu, se datorează îmbrăţişării „cu fervoare” a
„câştigurilor fizicii şi matematicii”, a „progreselor
cercetărilor antropologico-sociale”18 din secolul al XIX-
lea, fără a cădea pradă scientismului. În separarea ontică,
Eminescu vedea răul radical, care constituie tema
centrală din Gruie Sânger, tragedie concepută a parcurge
etapele „renaşterii părinţilor prin fiul destinat risipirii
mântuitoare – ceea ce ar coincide cu o hermeneutică a
speranţei. Căci oricât de adânc ar fi abisul, răul nu poate
fi niciodată definitiv”19, deci ontologic. Speranţa
ontologică devine nu răzbunare, ci „răz-bunarea de după
furtună”, sufletul poetului năzuind către „plenitudinea
şi armonia formei originare”, acea sete de forme perfecte,
căci formele ţin totdeauna de biruinţa raţiunii asupra
haosului şi răului („În cap sunt formele”, nota poetul
inspirat de Kant), armonizându-se cu inima (ceea ce nu
mai este inspirat de Kant!). „Forma cea dintâi”,
hyperionică, este cea mai înaltă formă de iubire: „El
zboară, gând purtat de dor”. Dumnezeu, spune poetul
„e pretutindeni, are spaţiul;/ e etern, are timpul;/ e
atotputernic, dispune de întreaga energie a universului”
(mss. 2267). Iată de ce cosmogonia hyperioneană, spune
autoarea, cumulează veşnicia, ubicuitatea,
atotputernicia. Când Hyperion iese din dinamismul

16 Aurelia Rusu, op. cit., p. 5.
17 Ibidem, pp. 10-11.
18 Ibidem, p. 11.
19 Ibidem, pp. 13-14.
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formelor, „el devine un punct static, poate un reper, însă
complet ineficient întocmelilor lumeşti, datorită
incapacităţii sale de a mai întâlni existenţa contigentă”20.
Ceea ce dă dreptate lui Noica privitor la sensurile
separării ontologice a lui Hyperion de „cercul strâmt”
fără de care cercul mare al Fiinţei apare sărăcit prin
reducţia la general, la raţiune. Încât, numai „hipostaziat
în perfecţiunea eternă, Hyperion semnifică esenţialul,
asimilat echilibrului dintre cer şi pământ, dintre spiritul
nemuritor şi persoana trecătoare”21. Cosmogonia, ca şi
ivirea lui Hyperion, „realizează scenarizarea unei irupţii
primordiale, din sânul substanţei materiale – nimic nu se
naşte din nimic”22. Spre deosebire de scenariul hindus,
„Hyperion se descoperă purtătorul unui straniu
sentiment, autodefinitoriu: el e «gând purtat de dor» şi nu
«a facerii sămânţă», ca în cosmogonia hindusă”.
„Coloniile de lumi pierdute” trimit la nicasiana devenire
întru devenire, în simetrie cu devenirea întru Fiinţă care
aparţine geniului ca unicitate, privită de Eminescu
cioranian ca „l’inconvénient d’être né”, sub zodie
tragică23.

George Gavrilean

20 Ibidem, p. 19.
21 Ibidem, p. 21.
22 Ibidem, p. 26.
23 Ibidem, p. 27.

Eminescu îşi pune întrebarea cum e posibil a se naşte
ceva nou? Ex+sistere desemnează „provenienţa din
interior”, „punctul de unde pleacă un lucru”, „a fi
pornind din altceva, ieşind din, fiind prin raport la ceva
şi putând fi perceput ca fenomen nou”, ceea ce
Heidegger numeşte fiinţa prezentă, „modul specific de a fi
– prezenţa desemnând omul aruncat faţă de sine în
temporalitate şi abandonat istoricităţii”24. Unicitatea
omului, la modul ontologic, este afirmată de Eminescu
în diverse contexte, ca în aceste versuri din Memento
mori: „Cine-mi măsur-adândcimea – dintr-un om?... nu –
dintr-un gând/ Neaprofundabil./ Cum în fire-s numai
margini, e în om nemărginire./ Cât geniu, câtă putere –
într-o mână de pământ”. Tocmai în puterea gândului,
îngemănat cu inima, descifrează Eminescu arheitatea
umană. Omul rău, din Gruie Sânger, bunăoară, are
disponibilităţi arheale de a deveni bun. Rugăciunea fără
arheu nu-i suficientă. Eminescu nu este adeptul fabulei
hegeliene a convertirii, prin sinteză, a două lucruri în
altul, nici prin „transsubstanţiune, ca şi când din o
substanţă – singură şi unică – s-ar putea naşte o altă
substanţă”. (Mss. 2261, 189r.). Ieşirea din „pacea eternă”,
mişcarea punctului primordial, echivalentul big-bang-ului
din cosmogonia contemporană, rămâne o enigmă pe
care savanţii moderni o numesc în diverse feluri. Ilyia
Prigogine vorbea de rupere de simetrie. Eminescu o
numeşte greşeală, scrântire din somn, atracţie. Aurelia
Rusu invocă şi clinamenul lucreţian care stă sub semnul a
ceea ce modernii vor numi hazard. André Comte-
Sponville interpreta clinamenul ca fisură idealistă de tip
liber-arbitru, o deviere sans cause. Dar stabilitatea
universului se datorează refacerii simetriei primordiale,
ca eternă reîntoarcere. Revenim la reprisa lui Kierkegaard,
după care lumea este „o realitate care subzistă şi
durează din faptul că este o repetiţie”. Disperarea lui
Kierkegaard s-a născut din refuzul repetiţiei iubirii de
către Régine Olsen: la reprise manquée, irecuperabilul,
care străbate adesea şi melancolia eminesciană. În
schimb, reprisa, comentează Aurelia Rusu, „restituie
celui curajos echilibrul psihologic, asemenea unei soaţe
iubite, mereu inventivă, a cărei prezenţă e sursă de
bucurie pentru insul vindecat de iluzii”25. La
Kierkegaard, repetiţia devine o misiune, căci „orice
creştin este un misionar”: „Pentru Eminescu, reluarea
denumeşte un principiu al filosofiei în regnul naturii şi
spiritului, reunind într-o noţiune abstractă curgerea şi
esenţa continuităţii şi reînnoirii fenomenelor reale – pe
când la Kierkegaard, «tristul cavaler al iubirii»
neîmpărtăşite, se transmută, decodând conceptul în
apostol al absurdului”26. La el, raţiunea sfârşeşte în
abisul disperării, încât mântuirea e posibilă prin
lepădarea de raţiune şi abandonul total în credinţă, între

24 Ibidem, pp. 28-29.
25 Ibidem, p. 121.
26 Ibidem, p. 123.
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ele producându-se o ruptură. În 1882, eterna reîntoarcere
devenea, la Nietzsche, balans între depresie şi momen-
tele euforice. La Eminescu, repetiţia capătă amplitudine
cosmică, ca raport constant între finit, infinit, mişcare
(mss. 2263, 28r.). La el, eterna reîntoarcere nu este simplă
repetiţie, ci, totodată, înnoire în cerc, evocând şarpele
Ouroburos, ca şi big-bang-ul. În textul Despre nemurirea
sufletului şi a formei individuale, poetul spune: „C-un
cuvânt, o formă care reapare este asemenea unui cuvânt
sau unei cugetări reproduse, una ş-aceeaşi, abstracţiune
făcând de identitatea materiei, în care se reprezintă”.
Apoi, masa de materie, deşi elaborează, „nu decide
asupra identităţii nici
unui individ cos-
mic”, spune poetul.
Forma este pecetea
identităţii, arheul,
partea imaterială a
materiei. Spaţiul şi
timpul sunt neputin-
cioase în faţa sub-
stanţei în-formate:
„clipa suspendată”:
„Şi nici un timp cu
nici o putere laolal-
tă/ Nu frâng tiparul
formei, ce vie se
dezvoltă!...”

„Sufletul, spune
poetul, trebuie tratat
ca pământul, să i se
dea ce-i trebuie spre
a fi productiv –
ideea, ca sămânţa”.
(Mss. 2276A, 209). De
aici extinderea la
„stratul” etnic, acel
humus, tablă neagră,
„concept ontic şi
ontologic” extins la
misiunea istorică a
statului român: „Tre-
buie să fim un strat
de cultură la gurile
Dunării; aceasta e
singura misiune a
statului român, şi
oricine ar voi să ne risipească puterile spre alt scop pune
în joc viitorul urmaşilor şi calcă în picioare roadele
muncii străbunilor noştri”27.

Observaţia lui Eminescu este în acord cu ontologia
arheităţii, încât „strat de cultură” trebuie înţeles în toată
complexitatea lui, nu printr-o restricţionare la cultură.
Eminescu descifra arheul românesc în extraordinarul

27 M. Eminescu, articol de fond, în „Timpul” din 2 noiembrie 1879.

basm Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Iar mai
în afund, în „sămânţa” daco-romană: „Pentru a rămânea
ceea ce suntem, adică români, pentru a ne împlini
misiunea istorică pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o
din ziua în care Traian împăratul a pus piciorul pe malul
stâng al Dunării, trebuie să ţinem ca toţi membrii
statului nostru să fie, de nu români de origine, cel puţin
pe deplin romanizaţi”28.

Între „ipoteza atomilor”, „substanţa imaterială din
univers” şi arheul etnic, cu extindere la întreaga
umanitate, există o remarcabilă coerenţă în ontologia
eminesciană, pe care Aurelia Rusu o subliniază cu o

cazuistică riguroasă. „Ma-
terialismul” eminescian,
tratat inter- şi trans-disci-
plinar, duce la concluzii
originale, căci Eminescu nu
optează pentru un sistem
filosofic anume. De unde şi
observaţia paradoxală a
poetului că materialiştii cu
sistem sunt, în fond, nişte
„idealişti”. Eminescu nu
este „materialist”, ci se
postează în punctul de
vedere materialist spre a
demonstra existenţa sub-
stanţei imateriale. Încât,
„materialismul fiind mo-
nist e mai idealist decât
oricare pluralism”: „idea-
lism şi realism(,) monism şi
pluralism – iată adevăratele
antiteze” (mss. 2275B, 90-
91). Eroarea capitală a
filosofilor e de a transfor-
ma antiteza dintre idealism
şi materialism într-o antite-
ză monstruoasă: „nu există o
adevărată antiteză între
idealism şi materialism.
Amândouă admit o sin-
gură unitate cosmică” (mss.
2255, 378v.). În acest mod
vom înţelege enunţul capi-
tal din gândirea emines-
ciană: antitezele sunt viaţa,

miraculoasă prefigurare a lupascienei logici dinamice a
contradictoriului. Conchidem, împreună cu Aurelia Rusu,
că Eminescu este „gânditorul existenţial şi poetul
Fiinţei”29.

♥
28 Idem, articol de fond, în „Timpul” din 14 octombrie 1879.
29 Aurelia Rusu, op. cit., p. 135.
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Antonio PATRAȘ

Ionel
Teodoreanu,
necunoscutul

n mod simptomatic, literatu-
ra lui Ionel Teodoreanu,
desconsiderată din pricina

excesului de sentiment, lirism şi
metaforă, literatura aceasta paseist-
evocatoare, „moldovenească”, a
început să fie recuperată estetic abia
în ultimii ani, o dată cu afirmarea
unei noi generaţii de critici – o
generaţie „de tranziţie” (ca şi cea a
autorului Medelenilor), mai puţin
angajată ideologic, mai relaxată (n-a
avut când să se compromită) şi mai
eclectică în raport cu cele de
dinainte, poate şi din pricină că
scriitorii care o formează şi-au trăit
numai copilăria şi adolescenţa în
comunism, fiind înclinaţi, prin
natura lucrurilor, să se raporteze la
trecut mai nuanţat, cu o nostalgie
fără iluzii, ca la un paradis imaginar
(„comunismul roz”), contrazis, desi-
gur, de realitatea istorică, dar nu şi
de memoria afectivă. O variantă
contemporană de „medelenism”
resuscitat, polemic, în felul unui
veritabil manifest generaţionist, e de
găsit, de pildă, în volumul În
căutarea comunismului pierdut, publi-
cat acum un deceniu, la debutul

carierei, de Ion Manolescu, Ioan
Stanomir, Paul Cernat şi Angelo
Mitchievici, autori cu personalitate
distinctă, care vor fi împărtăşit nu
numai sensibilitatea crepuscular-
decadentă a delicatului prozator
moldovean, ci şi intransigenţa
morală din unghiul căreia au judecat
lucid, fără mânie şi părtinire, şi
cealaltă faţă, odioasă, a „lumii
dispărute”, în cele trei tomuri
masive de Explorări în comunismul
românesc.

La Teodoreanu s-au reîntors de
curând, consacrându-i un studiu
consistent (Teodoreanu reloaded,
Editura ART, 2011), doar Angelo
Mitchievici şi Ioan Stanomir, semn
că ceilalţi „muschetari” s-au
desprins de grup, chiar de vor fi
rămas în continuare fideli „ideii
originare” (vezi capitolul dedicat de
Paul Cernat prozatorului ieşean în
excelentul său op, Modernismul retro
în romanul românesc interbelic, ART,
2009). Volumul conţine de fapt două
studii distincte care ar fi putut
apărea foarte bine şi separat, dar
care, publicate împreună, se pun
reciproc în valoare, ca o rafinată

compoziţie în contrapunct, cu multi-
ple nuanţe. Partitura lui Angelo
Mitchievici, pasionatul cercetător al
decadentismului european, e mai
barocă şi mai riguros tehnică, în
acord cu tipul de investigaţie
practicat şi în celelalte lucrări
publicate până acum (arheologia
culturală), pe când cea executată de
Stanomir se vădeşte a fi mult mai
„implicată”, mai subiectivă, criticul
dialogând aici nu numai cu scriito-
rul său preferat, ci şi cu sine însuşi,
într-un discurs ce îmbină analiza
propriu-zisă, „pe text”, cu excursul
erudit în istoria ideilor şi cu notele
de jurnal.

„Cum poţi să fii moldovean?” –
aceasta este întrebarea la care încear-
că să răspundă, fiecare în felul său,
cei doi exegeţi ai lui Ionel
Teodoreanu, prozatorul ce şi-a asu-
mat „moldovenismul” (expresie sui
generis a melancoliei şi a „margi-
nalităţii creatoare”) ca pe un soi de
blazon menit a garanta persistenţa
memoriei unei lumi dispărute şi
recuperate, compensativ, exclusiv
în/ ca literatură. Pentru că a fi
moldovean nu înseamnă să aparţii

Î
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unui spaţiu anume din geografia
reală, cu o mentalitate şi nişte
tradiţii specifice; a fi moldovean
înseamnă să te regăseşti, scriind,
într-o altă Moldovă, cea „de sub
frunte”. „Scriind despre această
Moldovă care se naşte din materia
memoriei”, se întreabă la un
moment dat Stanomir, „oare nu
scriu despre mine însumi şi despre
propriile mele fantasme?”. Interoga-
ţia e, desigur, retorică.

Angelica Pagu, Fântână romană

„La Medeleni”. Romanul
unei generaţii

După cum era de aşteptat, deşi
ambele interpretări se focalizează cu
predilecţie asupra Medelenilor, roma-
nul ce a adus gloria scriitorului
ieşean (Ibrăileanu îl compara cu
Ulysse), Angelo Mitchievici insistă
cu precădere asupra trăsăturilor
decadent-estetizante, comune dealt-
fel prozei moldoveneşti („antimo-
derne”), nutrite deopotrivă de reve-
ria retrospectivă şi de „utopia cărţii”
(„topos compensatoriu al întregului
spaţiu moldovean”), pe când Ioan
Stanomir preferă lectura pesonali-
zată, în cheie autenticist-memorialis-
tică, ce reface traseul evoluţiei în
sens invers, dinspre cărţile târzii
(trilogia În casa bunicilor, Întoarcerea
în timp, Masa umbrelor) spre textele
din perioada debutului, în care vede
prefigurându-se proza „experimen-
tală” de după apariţia Medelenilor, cu
trăsăturile caracteristice (impresio-
nismul, imagismul, fragmentaris-
mul, pasiunea calofilă, seducţia
spaţiilor mici etc.). Opţiunea pentru

experiment, survenită după momen-
tul de graţie, implică însă renunţarea
la reţeta de succes a unei literaturi
aparent facile, edulcorat-feminine,
modelate pe gustul middle class-ului
românesc interbelic şi al culturii bur-
gheze, definită de Angelo Mitchie-
vici ca „o cultură a confortului, a
ceremonialurilor domestice, a unui
hedonism pasabil, a unei frivolităţi
blajine, a consumabilelor delectabile,
a unui consumerism incipient cu
efervescenţele lui, a unui erotism
adolescentin care îmbracă uneori
masca facondei, a unei bunăstări şi
destinderi cursive, a unei bucurii a
vieţii pe coordonatele normalităţii”.

Într-adevăr, Ionel Teodoreanu a
ştiut să răspundă de minune
aşteptărilor publicului burghez şi să
se conformeze din instinct mitului
modern al vedetei hollywoodiene,
gen Rudolf Valentino, îmbinând
„nostalgia slavă” (purta ostentativ o
cazacă) cu „şarmul amantului latin”
(din fotografii ne priveşte un tânăr
subţire cu frunte înaltă şi ochi negri,
pasionali). Dar autorul Medelenilor,
odată ajuns pe culmile gloriei, pare
să fi trăit la fel de intens ca Scott
Fitzgerald sentimentul ratării (crede
Ioan Stanomir), cu aceeaşi voluptate
amară a înstrăinării de sine, până la
perfecta identificare cu „masca”. Aşa
se explică, în opinia criticului, seduc-
ţia pe care o exercită asupra sa, mai
mult poate decât asupra oricărui alt
scriitor interbelic, „scenariul rein-
ventării”, însuşit ca „răspuns la
presiunea imaginii publice”. De ace-
ea, autorul Medelenilor se va despărţi
programatic de Moldova şi de roa-
dele propriului succes (implicit, de
clişeu, de „medelenism”) în următo-
rul roman, Bal mascat, în care sa-
tirizează societatea ieşeană, provin-
cialismul, pentru ca, după o serie de
alte „experimente” mai mult sau mai
puţin fericite (analizate în amănunt
de Angelo Mitchievici), să se
„reinventeze” o dată cu volumul din
1938, În casa bunicilor, apreciat drept
„climaxul unei evoluţii a scriiturii
lui Teodoreanu”.

Întorcându-ne la Medeleni, trebu-
ie precizat că ambii exegeţi sublini-
ază caracterul exemplar, de „mo-
del”, al acestui „roman total”
(Stanomir: „educaţie sentimentală”,
„metaroman”, „cel din urmă basm”,
„tentativă de a aproxima destinul
Moldovei înseşi”; Mitchievici: ro-
man nu doar „al vârstelor biologice,
ci şi unul al vârstelor literaturii”),
respins de „tinerii furioşi” din
generaţia lui Mircea Eliade pe motiv
că ar ilustra un gen desuet, pe gustul
burgheziei din vechiul regim – un
roman din categoria literaturii de
atmosferă, refuzat de idee, dar foarte
percutant prin tonalitatea poetic-
elegiacă, prin amestecul de „delica-
teţe şi graţie decadentă”, la antipo-
dul realismului autenticist şi psiho-
logist. Roman „despre timp”, inspi-
rat în mod evident de capodopera
proustiană, La Medeleni ar sintetiza
astfel, într-o manieră integratoare,
formele literare pe care le-a experi-
mentat prozatorul moldovean ante-
rior (poezie, poem în proză, schiţă,
nuvelă, dinspre pointillism-ul impre-
sionist-liric către marea creaţie
epică), ilustrând totodată etapele
iniţierii erotice, de la „relaţia marilor
gesturi romantice cu Adina
Stephano, colorate de maladivităţi
contrafăcute, simboliste, la relaţia cu
Ioana Pallă, una sado-masochistă,
castrator masturbatoare, dar infor-
mată cultural, apoi la prozaismul
relaţiilor cu Rodica, marivodaj ieftin
şi fără consecinţe şi, în cele din
urmă, la mariajul cu Monica”. În
treacăt fie spus, personajele feminine
ilustrează o galerie nu doar foarte
variată (Mitchievici identifică patru
categorii mai importante: amazoana,
donna angelicata, „fetiţa” şi femme fa-
tale), ci şi memorabilă, fapt ce i-a
adus lui Ionel Teodoreanu reputaţia
de cel mai mare creator de tipuri
feminine din literatura noastră
(îndeosebi de fete, după cum remar-
ca, la timpul său, acelaşi Ibrăileanu).
Oricum, etapele iniţierii erotice
configurează, în subiacent, scenariul
devenirii interioare, pentru că Dănuţ
(transparent alter ego auctorial) scrie
efectiv „romanul” pe care-l trăieşte.
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Angelica Pagu, Liniște

„Et in Arcadia ego”

Nu întâmplător, Teodoreanu
însuşi insista asupra importanţei
toposului arcadic şi a mitului vârstei
de aur din unghiul cărora evocă, în
literatura sa, copilăria („Zarzărul
literaturii mele nu e metaforă sau
obsesie în floare”, ci „dorul de zâm-
bet al unei grele melancolii”). La
Medeleni e, de bună seamă, un
roman al copilăriei şi al emoţiilor
candide, ceea ce nu-l face să fie însă
neapărat şi o carte „pentru copii”,
cum s-a spus adesea, din simplă
prejudecată (Lovinescu criticase
romanul, reproşând autorului că
asumă psihologismul inadecvat, cu
ochiul naiv al copilului, exprimând
trăirea interioară la modul teatral,
prin dialog, iar nu analitic,
introspectiv). Recurenţa toposului
arcadic proiectează aşadar copilăria
într-un spaţiu utopic, paradisiac
(„realitatea şi miracolul nu repre-
zintă două elemente contradictorii
pentru lumea copilăriei”), în raport
cu care prozatorul descrie mai apoi
şi celelalte „vârste”, ca etape de
neevitat ale înstrăinării de sine şi ale
decăderii/ decadenţei (prin ero-
tism). Aşa cum foarte subtil remarcă
Angelo Mitchievici, „ceea ce
contravine Paradisului medelenist
nu este neapărat actul sexual”, cât
„voluptatea, grotescul libidinal” –
descoperite încă din adolescenţă, o
dată cu lirica simbolist-decadentă, şi
ignorate ulterior, la senectute, când
apropierea morţii reaprinde în suflet
nostalgia inocenţei pierdute şi, nu
mai puţin, a unei literaturi care să

vorbească elocvent despre această
nostalgie. De aceea, Teodoreanu se
dovedeşte a fi în egală măsură „un
prozator al senectuţii, dar nu al
oricăreia, ci al uneia aureolate de
prezenţa copilăriei, a vârstei
bunicilor” (condiţie „aristocratică”
par excellence).

Plecând apoi de la
observaţia că „statutul burghez se
preciza prin felul în care muzica era
menită să modeleze şi să medieze
raporturile sociale”, Angelo
Mitchievici realizează o ingenioasă
şi amănunţită radiografie a lumii lui
Ionel Teodoreanu, prin prisma
relaţiilor dintre literatură şi muzică
(vezi integral capitolul Farmecul
muzicii). Din acest punct de vedere,
primul volum al Medelenilor s-ar
axa pe reverie şi pe improvizaţia
ludic-tandră, ritmată în graţioase
tonuri mozartiene; al doilea ar putea
fi „tradus” simbolic prin muzica lui
Chopin („transformarea reveriei în
romanţă” fiind „înregistrată estetic
prin curentul simbolist”), pentru ca
cel de-al treilea volum să aducă în
prim plan „povestea Olguţei şi
muzica gravă, simfonică a lui
Beethoven şi Bach”. Tot aşa, spre
deosebire de „tăcerea mănăstirească
a Iaşiului”, în cărţile scriitorului
moldovean Bucureştiul „se exprimă
cacofonic, în spiritul jazz-ului la
modă”. Preferinţele muzicale preci-
zează, apoi, calitatea unui personaj,
ca şi lecturile. Pentru Olguţa, de
pildă, muzica „e o formă de doliu,
un glas al dragostei neîmplinite”, iar
ea „se desăvârşeşte ca pianistă după
moartea lui Vania”, aprigul aventu-
rier (tizul lui Vania Răutu, eroul
altui mare roman moldovenesc, În
preajma revoluţiei). Pe de altă parte,
deşi sufletul său e „muzical”, Olguţa
nu agreează „sensibilitatea decaden-
tă”, admirând în schimb pe
Caragiale, în care căuta „un accent
amar al vieţii, de o bărăbătească
sobrietate” şi pe care îl interpretează
în cheie tragică, anticipând parcă
(Mitchievici dixit) „estetica eupho-
rionistă” a „cerchiştilor”. Lectura lui
Caragiale, remarcă pe bună dreptate

criticul de film de la „România
literară”, trasează de fapt „hotarele
geografiei literare”, seria pentru care
optează Olguţa (Caragiale-Kipling-
Arghezi) indicând preferinţa proza-
torului însuşi pentru „cealaltă
modernitate”, modernitatea conser-
vatoare, „antimodernă”.

Angelica Pagu, Memoria orasului

Insula morţilor e o carte

Pe lângă muzică, Angelo
Mitchievici relevă şi alte forme ale
culturii burgheze capabile să defi-
nească, în subsidiar, statutul
personajului şi, nu mai puţin,
profilul psiho-moral al scriitorului
însuşi. Prin urmare, din perspectiva
moralei tradiţionale, pe care şi-o
însuşeşte până la un punct şi autorul
Medelenilor, cinematograful şi spor-
tul „sunt privite ca două instrumen-
te ale abdicării morale” (aceeaşi
atitudine critică, ostilă emancipării
moravurilor şi, implicit, moderni-
zării, am întâlnit-o şi în romanele lui
E. Lovinescu); la fel, baletul (aflăm
că modul în care şi-a interpretat
Nijinski rolul din După amiaza unui
faun a stârnit, la premiera din 1911,
un veritabil scandal de presă). În
aceeaşi ordine de idei, Mitchievici
explorează ipostazele sui generis ale
conservatorismului moldovenesc cu
accente naţionaliste şi xenofobe într-
un capitol aparte (Evreitatea: o per-
spectivă asupra Iaşiului de odinioară),
în intenţia de a contura cât mai
pregnant atmosfera decadent-esteti-
zantă a oraşului, cum şi procesul
inexorabilei degenerări a aristocra-
ţiei locale. Şi e firesc să procedeze în
felul acesta, de vreme ce Ionel
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Teodoreanu a reuşit să creeze o
adevărată mitologie a Iaşiului – oraş
în ruină asimilat atât cu un spaţiu
din geografia reală (Veneţia), cât şi
cu un spaţiu simbolic (Necropolis”),
retruvabil în lumea artei (mai exact:
în celebrul tablou al lui Arnold
Böcklin, „Insula morţilor”). Mai
mult decât atât, exegetul ne reţine
atenţia cu informaţia că San Michele,
legendara insulă din laguna vene-
ţiană, printr-un edict al lui Napoleon
I, ajunsese să servească drept cimitir
unor mari personalităţi din lumea
artei (Diaghilev, Stravinski, Pound).

Şi, cum scriitorul recompune
imaginar atmosfera vieţii literare de
altădată, cu cercul de la „Viaţa
Românească”, cu Ibrăileanu („cel
din urmă doge al Veneţiei Moldo-
vei”) şi cu toate celelalte „personaje”
păstrate pe retina memoriei ca nişte
umbre pe pânza vremii, s-ar zice că,
mutatis mutandis, şi Iaşiul e un fel de
necropolă, de „insulă a morţilor”.
Iaşiul, suntem avertizaţi la tot pasul,
„aparţine unei geografii spectrale”,
fiind de fapt „un oraş în timp, pe
care nu-l mai pot afla decât ochii
închişi şi mâna orbului”. Atent la
astfel de amănunte cu schepsis,
Angelo Mitchievici sesizează foarte
inteligent rostul stereotipiilor în
proza „experimentală” a autorului
Medelenilor („punerea în scenă e
mereu aceeaşi: o iubire irealizabilă
sau o unire imposibilă”), pentru a
demonstra cât se poate de
convingător că ficţiunile constituie,
aici, „o modalitate de a (re)trăi, prin
delegaţie estetică, acel timp” – adică
trecutul, cu toate momentele de
graţie ale unei vieţi consumate şi ale
unei lumi pe cale de dispariţie.

Interpretând literatura prozato-
rului moldovean ca pe un fenomen
specific culturii burgheze, exegetul
ştie să-i evidenţieze, aşadar, şi
originalitatea, trăsăturile aşa zicând
diferenţiatoare. Pe lângă toate
acestea, Angelo Mitchievici readuce
în discuţie şi o serie de texte ignorate
pe nedrept de critică, astfel că, în
afara Medelenilor, el reţine şi alte
câteva reuşite estetice, printre care

merită menţionat măcar romanul
Golia – carte apreciată drept
excepţională, amestec de elemente
romantice şi neogotice, „analogon
literar al filmului expresionist
german”.

În final, a venit momentul să ne
referim din nou la celălalt studiu,
care, deşi urmează un itinerariu mai
previzibil, fără atâtea ocoluri în
istoria şi în muzeele lumii, ajunge la
concluzii vădit asemănătoare.
Stanomir consideră că manierismul
metaforic, atât de drastic sancţionat
de critică, n-ar constitui, în realitate,
decât „o tentativă de a regăsi calea
de acces  către un eu de adâncime,
către un eu ale cărui senzaţii şi
impresii pot fi traduse doar prin
jocul imagistic eliberat de orice
presiune a realismului doric”, încă
de la debut fiind evidentă „obsesia
atingerii unui echilibru între
muzicalitate şi nuanţare imagistică”.
Echilibrul acesta ar fi atins, după
cum am anticipat, abia în cărţile de
după 1938 („variantă debussiană şi
moldovenească a căutării timpului
pierdut”), în care scriitorul, în ipos-
taza de personaj al propriilor
ficţiuni, îşi găseşte efectiv sfârşitul,
obosit să se tot lupte cu timpul.
Stanomir citează un fragment eloc-
vent din jurnalul lui Ionel
Teodoreanu - enclavă cu rol
simbolic, de mise en abîme şi de
piatră tombală. Iată-l: „Căci scrisul
nu-i decât luptă cu moartea şi uneori
victorie asupra ei (s.n.)”. Captiv în
Arcadia (să nu uităm că în tabloul
lui Poussin se vede clar mormântul
ce subminează inocenţa), scriitorul
pare a fi învăţat cum să moară
frumos, ca în carte. Şi poate nu-i
chiar o întâmplare că, în dimineaţa
zilei fatale, autorul Medelenilor şi-a
presimţit sfârşitul în cele câteva
versuri păstrate cu grijă de soţia sa,
ca ultim suvenir de la omul care a
trăit scriind, pentru a muri împăcat,
cu condeiul în mână.

Angelica Pagu, Case vechi pe Copou

Din nou, în casa bunicilor

Merită reprodusă acum, în loc
de orice altă concluzie, şi confe-
siunea „în oglindă” a celuilalt mol-
dovean, Ioan Stanomir: „A creşte în
casa bunicilor înseamnă, înainte de
toate, o familiarizare bizar melanco-
lică cu moartea însăşi. Mai mult
decât părinţii, bunicii sunt expresia
acestui efemer al iubirii [...]. Fiecare
zi, fiecare an petrecut alături de ei
sunt un dar al unei vieţi, dar pe care
începi să îl preţuieşti cu adevărat
doar atunci când simţi că sfârşitul
este mai aproape ca niciodată. Pa-
sionată, dragostea lor nu e lipsită de
o nuanţă a disperării: ca şi cum ei ar
şti, mai mult decât oricare dintre
nepoţi, că această vecinătate a senti-
mentelor nu este aşezată sub semnul
eternităţii. [...] A creşte alături de bu-
nici a însemnat, în cazul meu, de la
un punct încolo, această ucenicie,
discretă şi lipsită de patetism, a
morţii. Actul scrisului nu poate fi
separat de această iluminare a
sfârşitului: scrii pentru că ştii că vei
muri (s.n.)”.

Acordând totuşi „imagismului”
un sens salvator, de „barieră” efi-
cientă „împotriva trecerii”, criticul-
scriitor pare a izbuti să mistifice
realitatea şi să guste din nou, ca odi-
nioară, reveria întoarcerii acasă: „De
undeva, un tren se va apropia, iar eu
mă voi putea întoarce, din nou, o
dată cu el, spre vechea casă”. E
vorba, bineînţeles, de casa ficţiunii, o
„casă a bunicilor” la care se întorc,
mereu, scriitorii adevăraţi, cu
Moldova „sub frunte”.
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Constantin COROIU

Amor
intellectualis şi
memoria la
timpul prezent

itind romanul autobiografic “Amor
intellectualis”, al lui Ion Vianu, mi-am
reamintit sfatul profesorului de Gramatică
comparată de la Universitatea din Iaşi,

Theofil Simenschy (1892-1968), reputat sanscritolog,
autorul unui monumental “Dicţionar al înţelepciunii”
(1100 de pagini), cuprinzând şase mii de cugetări în
original şi în traducere românească, grupate tematic sub
780 de titluri şi selectate din 680 de opere de pe toată
întinderea culturii universale în timp şi spaţiu.
Cărturarul, spirit enciclopedic dintr-o spiţă dispărută, îi
sfătuia pe studenţi: “Nu citiţi niciodată cărţi bune, căci
dacă aţi avea trei existenţe tot nu aveţi timp să le citiţi pe
toate cele foarte bune”. Cu alte cuvinte, viaţa e atât de
scurtă, încât e păcat să ne pierdem timpul ce ni s-a dat
fie şi cu cărţi bune, darmite cu cele proaste. Cu atât mai
mult trebuie luat în considerare sfatul, cu cât în vremea
noastră producţia de carte proastă, de maculatură este
enormă. Iar dacă e vorba de roman, tebuie să
mărturisesc că sunt întrutotul de acord cu Richard
Millet, care denunţă - cum aflu din eseul lui Eugen
Simion intitulat “Postliteratura” şi publicat în “Cultura”
- “creşterea obscenă a producţiei romaneşti”. Criticul
român apreciază că “L’Enfen du roman” al francezului
este “un pamflet care se îndreaptă, în esenţă, împotriva
romanului de tip consumist american”.

Poate că “obscenă” este un cuvânt prea dur chiar şi
într-un pamflet, chiar şi referitor la romanul consumist
american, dar e incontestabil că producţia romanescă, şi
nu numai de acest tip, a crescut şi creşte în progresie
geometrică, inclusiv în Europa, inclusiv în cea de Est.

Eseul lui Eugen Simion apărea tocmai când mai
aveam de parcurs câteva zeci de pagini din “romanul
unei educaţii” al lui Ion Vianu, nu fără un sentiment de
părere de rău că se termină. Întâmplarea făcea aşadar să
am cel mai proaspăt în minte şi sub ochi un roman
literalmente anticonsumist. Entuziasmat de lectura
captivantă a lui şi având în vedere şi consideraţiile
privind medicina pe care le conţine, am încercat să-i
împărtăşesc impresiile unei cunoştinţe, medic încă tânăr,
altminteri un bun profesionist, îndemnându-l să citească
romanul. A trebuit să renunţ oarecum jenat şi să îndrept
discuţia în altă direcţie, fiindcă interlocutorul meu nu
avea aproape nici un reper invocat în treacăt de mine.
Ce, cum şi când să-i explic, de pildă, cine au fost - şi sunt
prin discipolii şi opera lor - Tudor Vianu, Edgar Papu,
Ion Negoiţescu sau Monseniorul Ghika?!

“Amor intellectualis” e o carte gravă, solicitantă în
mai multe sensuri, iar, pentru “cunoscători” îndeosebi,
adică pentru cei cu un anumit orizont cultural, lectura ei
e pasionantă.Asta şi pentru că Ion Vianu este un
prozator veritabil care, înainte de toate, ştie să
povestească, să evoce şi să schiţeze portrete vii,
memorabile: “Un bărbat mic, cu o privire intensă, ieşind
de sub arcade proeminente, care ar fi dat oricui altcuiva,
dar lui nu, din cauza acelei priviri arzătoare, o impresie
de om primitiv. O privire candidă apărea din ochii de
culoarea cafelei. Costumul pe care-l purta (totdeauna
aveam să am aceeaşi impresie despre hainele lui) era
dintr-o stofă modestă, fără lustru. Însă presupunerea că
ar fi fost un om <<modest>>, cum se spunea la noi,
cădea, fiindcă graseia puternic, ca un aristocrat, iar ce
spunea, vorbele lui, emana o preţiozitate plăcută. Era
ceva copilăros în natura lui, din pricina asta îl simţeam

C
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aproape, ca şi cum el ar fi fost un copil./ Se numea
domnul Papu, Edgar Papu”.

Este imaginea lui Edgar Papu care i se înfăţişa
copilului Ion Vianu. Alte linii la portretul candidului
personaj, tobă de carte, vor fi adăugate în timp. În
timpul trăit şi în cel acum scris, mărturisit.

Oricâte teorii ar inventa criticii şi naratologii, până la
urmă proza, fie ea fiction ori nonfiction, înseamnă
povestire şi personaj. Ar fi cel puţin riscant să încerc s-o
fac eu pe psihanalistul vorbind despre un profesionist în
materie, dar pot spune, cred, că după consumarea unor
experienţe atât de întemeietoare în plan intelectual,
social, moral, afectiv, pare că scriitorul Ion Vianu, care la
vârsta marilor elanuri a virat de la limbile clasice şi de la
umanioare spre medicină, neurmând calea regală a
ilustrului său părinte, prin romanele sale, străbătute de
un fior liric şi dramatic, îşi ia aşa-zicând revanşa. Îi dă
Cezarului ce-i al Cezarului.

“Romanul unei educaţii”, cum subtitrează prozatorul,
al unei/unor iniţieri, e, din perspectiva cititorului, cu o
formulă uzitată, şi o carte de învăţătură (docere cum
delectare).  Modelele lui Ion Vianu, care se află aici, în
ţara Tatălui, cu o sintagmă ce s-a impus deja în istoria
noastră literară contemporană, ţară din care nu a plecat
spiritualmente niciodată, deşi la un moment dat
examenul conştiinţei l-a determinat să se autoexileze,
sunt şi ale noastre. Pentru unii,
printre care mă număr, doar
mijlocit, vreau să spun prin
intermediul cărţii, altfel spus
nişte modele “de hârtie”, dar nu
mai puţin fecunde şi cataliza-
toare.

Fireşte, modelul suprem al
autorului, dominator fără să
domine, este Tudor Vianu:
“Aveam un învăţător şi un ghid sigur, pe T. Aşezaţi
amândoi pe canapeaua verde din sufragerie, după cină,
vorbeam. Cu memoria selectivă a oricărui copil care
ascultă poveşti de la cineva apropiat, reţineam totul.
Înregistram aproape mecanic, aşa cum pe o ceară moale
se lasă imprimate vibraţiile unei melodii sau o formă
sculpturală, spusele lui. Convorbirile noastre, începute
imediat după cină în prezenţa mamei, a Măriucăi,
continuau, după ce ele, învinse de somn, se retrăgeau, şi
după miezul nopţii. Eram un ascultător atent şi activ.
Puneam întrebări, încercam să înţeleg. Discuţia era
intelectuală, desprinsă de considerentele imediate ale
zilei”.

Cine se apucă să scrie o carte de o asmenea factură
trebuie să-şi asume, iar Ion Vianu o face cu o graţie
cuceritoare, riscul unei maxime sinceritaţi, până la limita
impudicităţii amintirii şi confesiunii. Orice “omisiune”
generată de prejudecăţi, de convenţii sociale, aş zice
burgheze, sau, şi mai grav, de teama de ridicol
şubrezeşte ansamblul şi viciază fluidul ideatic şi

emoţional ce se creează între narator şi cel căruia i se
adresează. Acesta din urmă, dacă este un cititor cât de
cât experimentat, inteligent şi sensibil, va simţi că i se
ascunde ceva important. Autoficţiunea umple golurile,
potenţează, dar ocultarea faptelor falsifică.

În “Amor intellectualis”, scriitorul face un recurs
fundamental, recursul la memoria copilăriei. Psihologul
şi psihiatrul pleacă de la constatarea că cei “fără
memoria copilăriei au fobia amintirii”. O mare
invaliditate, de vreme ce “reamintirea te spală de povara
pe care a tras-o după ea”. Şi asta poate cu atât mai mult
când amintirea copilăriei este “impregnată de dureri
pudice, şoptite”. “Amor intellectualis” ne dovedeşte încă
o dată că în paradisul copilăriei se află originea a tot ce
defineşte o personalitate şi traiectoria unui destin. El nu
ne mai apare doar ca un paradis pierdut, ci şi ca unul
care, de fapt, ne însoţeşte, trebuie să ne însoţească, până
la capăt, de care nu putem scăpa, chiar dacă am vrea.
Spălarea de povara pe care reamintirea o trage după ea
este, în fond, o reconsiderare, o reluare în stăpânire a
memoriei, o aducere în prezent a  incomparabilei ei
“rezerve de energie” şi de melancolie vindecătoare.

O temă a romanului “Amor intellectualis” este
Prietenia (cu mjusculă). Cartea este şi un tratat sui generis
despre prietenie. Prietenia trăită la o intensitate maximă.
Parafrazând o sintagmă celebră, Ion Vianu ar putea  să-

şi revendice faptul că printre aşa-
zicând universităţile sale se
înscrie Prietenia, se înscriu
prieteniile. Şi aş mai risca o
parafrază, de această dată a unei
vorbe celebre aparţinând lui
Heraclit, care sper să nu pară
forţată decât poate celor, din
păcate nu puţini, care nu au
vocaţia prieteniei. Aş zice,

aşadar, prieteniile tale – destinul tău. Oricum, spune-mi
ce prieteni ai, ca să-ţi spun cine eşti!

Pentru Ion Vianu, prietenia cu Matei Călinescu pare
predestinată. Cei doi parcă sunt făcuţi unul pentru a-l
completa, a-l întregi pe celălalt. O atestau şi memoriile
lor în dialog apărute tot la Polirom, ca şi romanul la care
mă refer. De altfel, reputatul critic literar şi teoretician al
lecturii, dar şi prozator, pe care am avut ocazia să-l
întâlnesc de câteva ori la Iaşi şi să-l cunosc şi direct, nu
doar citindu-i cărţile, este considerat şi numit de
prietenul său: Geamănul, mereu cu majusculă,
“Geamănul meu electiv”.

Se vorbeşte şi s-a vorbit încă mult înainte de 89‘, iar
după ruptura de atunci a devenit chiar un subiect
monden, de prietenia dintre doi binecunoscuţi
intelectuali şi eseişti. Odată, agasat de bătutul monedei,
fie la modul encomiastic, fie ironic, pe acest subiect, am
prelungit o săgeată a unei mari poete şi eseiste – Ileana
Mălăncioiu – din cartea sa “Exerciţii de supravietuire”,
în direcţia acestei prietenii. Nu făceam în definitiv decât

Un cuvânt te opreşte
din drum, e o perlă
sau un excrement..
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să-mi exprim convingerea că, în istoria culturii şi în
memoria colectivă românească, singura prietenie ce
dăinuie şi va dăinui peste vreme şi vremuiri este cea
dintre Eminescu şi Creangă, fiindcă numai aceasta a
căpătat şi capătă din ce în ce mai mult, pe măsură ce, ca
să folosesc chiar o expresie a lui Matei Călinescu,
înaintăm în golul timpului, o aură mitologică, a devenit
de fapt un mit cultural naţional. Ca şi iubirea dintre
Eminescu şi Veronica Micle, ca şi, observă pe bună
dreptate Nicolae Manolescu în “Istoria critică…”, boala
lui Eminescu, aşa cum a fost ea descrisă de Călinescu şi
nu neapărat de nişte medici care au încercat s-o
analizeze ştiinţific după un secol de la moartea Poetului.

Prietenia lui Ion Vianu cu Matei Călinescu a început
sub semnul unui reciproc sentiment de respect şi de
admiraţie privind preocupările, în primul rând lecturile
lor. Când s-au cunoscut erau deja elevi şi aveau vreo 14
ani, povesteşte autorul. În ceea ce priveşte lecturile, ele
aveau să fie făcute apoi şi împreună: “Am devenit însă
coalescenţi (dicţionar: coalescenţă, <<aderare a unor
părţi divizate în mod natural sau accidental; strângerea
împreună a picăturilor sau a particulelor dintr-o
suspensie>>)…Am făcut boli împreună (hepatită). Cu
toate astea, eram diferiţi ca temperamente. El avea un
scris superb, al meu era o mâzgăleală. Pe biroul lui era o
ordine perfectă, al meu era un haos în care totul se
pierdea. El era anxios şi agresiv, eu – melancolic şi
arogant. El scria poezii mai multe şi mai bune ca mine.
Ne îmbătam împreună, dar mie mi-era mai rău după
beţie”.

Pasiunea comună majoră o constituia literatura,
minunea de care îi vorbeşte autorului Mama sa:
“minunea literaturii: frumuseţea stilului. Îţi luminează
viaţa”. Cum să se plictisească un om inteligent faţă cu
asemenea minune?! Şi aici tebuie să dau un citat mai
lung, o pagină despre lectura adolescentă, cum o califică
scriitorul, care mi-a amintit de alte câteva, antologice, de
pildă cele ai căror eroi superbi sunt cititorii de mare
performanţă Ibrăileanu şi Călinescu:

“Cel puţin eu, în anii aceia, am citit mai mult decât în
restul vieţii. Cititul, câtă singurătate! Mult mai târziu,
aproape  bătrâni fiind şi unul, şi altul, am vorbit cu
Matei despre lectură, despre lectura noastră ca băieţi:
este aşa de greu să creşti, să te confrunţi cu vitalitatea
din tine. Cu sexualitatea, cu tentaţiile şi cu ororile vieţii.
Când citeşti nu eşti o maşină care înregistrează cuvinte,
sensuri. În capul tău se nasc felurite legături. La început,
pur literare: te gândeşti la alte poeme, alte poveşti. Un
cuvânt te opreşte din drum, e o perlă sau un excrement.
Devii idolatru. Iubeşti-urăşti sunete, un sens al
cuvântului te urmăreşte. Apoi, mintea evadează. Începe
o aventură. Întotdeauna clandestină, adesea ruşinoasă.
Ce ai făcut aseară? -Am citit. –Fals! Ai citit, dar ai făcut
şi multe alte lucruri de care ar trebui să-ţi fie ruşine. În
timp ce stăteai lungit în pat sau pe fotoliu, silindu-te să
nu aluneci pe covor, gândul tău s-a oprit în tot felul de

cotloane, a căzut în mărăcinişuri. Lectura, ce chiul
colosal, ce pretext grozav pentru visare! Egoistă, mintea
ţi s-a priponit în amănuntele cele mai bizare. Gândul tău
a luat-o razna, te-au cuprins senzaţii, mai ales o excitaţie
sexuală cât casa, pe care ai domolit-o cum ai putut.
Tristeţi, bucurii nemotivate. Ce rămâneri în urmă,
momente vagi cu ochii priponiţi în gol, auzi cum îţi bate
inima, cum ţiuie liniştea…Eşti în Africa neagră, cu
Joseph Conrad, dar ochiul interior nu se poate debarasa
de un colţ de stradă din oraşul tău, alunecând mereu.
Totuşi, chinuitor cum e, cu plăceri violente, dar de o
clipă, călărind peste miile de obstacole ale părţilor
întunecate ale minţii, cititul te învaţă lumea, cum e ea,
frumoasă şi hidoasă, te învaţă şi ce e mai preţios sau de
dispreţuit”.

La o vârstă când totul poate fi erotizat, până şi
peisajul natural, ambianţa cosmică de la Zamora, unde
familia Vianu avea o casă de vacanţă, nu mai puţin
importante şi formative sunt fără îndoială experienţele
erotice ale celor din grupul de adolescenţi Vianu, Matei
et comp. – “obişnuita noastră bandă veselă”. Tinerii de
astăzi ar numi-o poate cu nonşalanţă gaşcă. Numai că
acea “gaşcă” a anilor ’50 din “Amor intellectualis” era de
o cu totul altă factură, de un cu totul alt nivel intelectual
şi moral.

Frapează diversitatea şi, oricât de surprinzător ar
părea, tragismul acelei vesele şi efervescente lumi în
miniatură, din care nimic esenţial nu lipseşte. Unul e un
revoltat, altul e un ratat in nuce şi nu numai, alţii parcă
sunt născuţi spre a fi nefericiţi, unul se sinucide, altul
eşuează în alcoolism… Toţi însă trăiesc mai mult sau
mai puţin sub zodia Frumosului artistic, a vrajei artei
muzicale, a “glasului amintirii” care îi uneşte, oferindu-
le un teritoriu de refugiu din atmosfera apăsătoare a
epocii. De refugiu şi de rezistenţă prin cultură.
Comportamentul, opiniile, opţiunile lor sunt diferite, dar
fiecare dintre ei nu poate fi decât acolo. Fac parte
organică din acel tablou. Sunt, în fine, personaje reale cu
un mare potenţial epic, adevăraţi eroi de roman care dau
samă de condiţia umană şi a căror imagine, al căror
destin te urmăresc şi după ce ai închis cartea. Prin
destinul său tragic, un personaj de mare roman este
Mironi – “un far în viaţa mea (trebuie să spun: a
nostră)”. Un altul este Tănuşa. De la un moment dat,
mărturiseşte autorul – “nu mi-am mai putut-o închipui
altfel pe Electra”. Tulburătoare, ea însăşi putând
constitui substanţa unui roman, este iubirea imposibilă
dintre Mironi şi Tănuşa. Din punctul meu de vedere, ei
sunt cele mai memorabile personaje ale romanului lui
Ion Vianu.

Cartea are un sfârşit trist. Ea se încheie cu vizita pe
care, după mulţi ani, autorul, acum un reputat psihiatru,
i-o face Tănuşei, înaintea plecării sale în exil
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Emanuela ILIE

Poetul,
în Zodia nopţii

etractil faţă de tot ce
mai poate însemna,
astăzi, referentul
pro-zaic pentru o

poezie postmodernă aglutinând
peste mă-sură rezultatele
observaţiei „realis-te” într-o
„dicţiune onestă”, „netru-cată”,
Cassian Maria Spiridon este unul
dintre scriitorii care preferă
convertirea banalităţii cotidiene într-
o hipermaterie impregnată de
simboluri mitologice şi hierofanii.
Aproape niciodată nu ai senzaţia,
citindu-i poemele, că realitatea
diurnă ori cea direct biografică este
materia lirică primă, trecută tale
quale în textele încărcate, totuşi,
paradoxal, cu un coeficient sporit de
subiectivitate. Poetul optează pentru
un gen de confesiune biografică
aparte, ce prelucrează în materie
sensibilă doar detaliul semnificativ,
experienţa – aproape întotdeauna
dramatică – ce dă sens atât biogra-
fiei reale, cât şi celei poetice. Exce-
lent ales, titlul uneia dintre antolo-
giile sale indică exact această situare
în pofida unei poetici a prozaicului, a
realismului biografic pe care l-au
cultivat de la început majoritatea
congenerilor: prin chiar acest
element paratextual, Noduri pe linia
vieţii (antologie de poezie 1985-
2006), col. Biblioteca Românească,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2007,
cartea şi, prin extensie, întreaga sa

creaţie poetică ar
sugera, dimpo-trivă,
conştiinţa lucidă a
frag-mentării, a ruperii, a selectării
acelor experienţe biografico-lirice
capitale, de răscruce. În fapt, mai
toate volu-mele autorului, scrise,
cum afirmă undeva, la „flacăra
flămândă” a sagacităţii, cuprind
texte cărora ideea de experienţă-
limită, de sfâşiere ontologică (şi
poetică!) nu le este deloc străină.
Situarea perpetuă într-un orizont al
îndoielii de lume şi de sine,
scindarea între principii contrare –
cum şi, deloc întâmplător pentru un
eseist specializat în Aventurile
terţului, depăşirea lor printr-un
proces unificator care să nu le
piardă, ci, dimpotrivă, să le
potenţeze – pare a fi de altfel starea
poetică originară ce dă substanţă
unei lirici tensionate, de un drama-
tism adesea nereţinut.

În „arsenalul pietros de cuvin-
te” al poeziei actuale, Cassian Maria
Spiridon pătrunde cu un gen de
scriitură propriu, în care coexistă
limbajul apodictic şi cel discursiv,
minieseul sprinţar, jucăuş şi formula
sobră, similiştiinţifică, notele metafi-
zice şi extazele religioase, referinţele
livreşti şi exprimările apoftegmatice
originale. Fundamentul livresc este,
de altfel, suprapus peste cel bio-
grafic, scriitorului nelipsindu-i
orgoliul de a se situa – mai ales prin

citatele-moto – într-o familie a
împătimiţilor vieţii în suferinţă, a
căutătorilor statornici de sens scrip-
tural (între care Dante, Wittgenstein,
Aleixandre, Hölderlin, Eminescu,
Rilke, T.S. Eliot). Devoalându-şi
atari afinităţi elective, scriitorul îşi
trasează, desigur, o coordonată
spirituală sine qua non şi chiar se
imaginează în ipostaza unui homo
poeticus reflectat în oglinzile cunoaş-
terii de gen: „cu încredere vorbesc/
despre/ răsfrângerea trupului în
oglinzile cerului/ ca într-o
rugăciune// în răcoarea dimineţii/
stau/ cămaşa flutură/ ca pânza
corabiei/ ajunsă în port/ totdeauna
singur/ am un cerc roşu/ desenat
(acolo unde se află inima)”. Deloc
întâmplător, cel mai frecvent este
intertextul eminescian, ceea ce
denotă afilierea la poetica romantică
şi, implicit, un fel de amară
nostalgie a solitudinii voluptuoase,
în care eul liric – rupt de lumea
materiei minore şi racordat,
dimpotrivă, la cea a marilor
formaţiuni geologice – se retrage
doar pentru a contempla infinitul şi
a înţelege deşertăciunea celor
omeneşti. A se vedea, spre exemplu,
primul poem din volumul O
săgeată îmbrăcată în roşu (2008),
intitulat chiar O aventură în zori,
continuat într-o serie întreagă de

R
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poeme construite, secvenţial sau
total, după tiparul aventurii solitare
într-un cosmos perceput ca o soluţie
catharctică: „îmi spăl privirea în
Ocean/ de lucrurile toate/ până
pielea se acoperă de sarea şi solzii
singurătăţii/ şi mâinile îmi sunt ca
de amfibie// sub limpedele cer/ mă
aflu tot cuprins de apa/ în care
munţi golaşi//încremeniţi în valuri
// se revarsă” (***).

Încă de la început, imaginarul
poetic al lui Cassian Maria Spiridon
postulează primatul rupturii din sine
prin şi întru poezie. Iată, în
continuare, câteva fragmente ilu-
strative dintr-un poem din primul
volum de autor, Pornind de la zero
(1985), poem intitulat Glăsuirea
bufonului, simultan istorie a
orbecăirii (a trecerii halucinate prin
spaţii aparent ale vieţii, echivalente
în definitiv cu golul şi moartea) şi
celebrare a întâlnirii cruciale cu
sufletul nocturn, care capătă o
corporalitate grea într-o celebră
întrupare a alterităţii în romantism,
umbra: „mă locuiesc oarecum cu
indiferenţă/ îmi ocup trupul/ îmi
ocup carnea/ trec prin spaţiu/ fără
adieri sau valuri de frig/…/ prin
noapte vine cu paşi ca de umbră
sufletul/ poartă-n spinare capul
palid cu păr de cenuşă/ se mişcă
prin camera goală/ abia răsuflând
/…/ îmi duc umbra bolnavă de
rău/ furişată/ cu petele vineţi/
tăiată de firele ierbii/ lovită cu
pietre// îmi duc umbra bolnavă de
rău/ de aer/ de vântul plin de
pulberea zilei/ de pulberea nopţii/
bolnavă de gol”. Tot pe ideea de
sfâşiere, de ruptură permanentă
dintr-un sine căruia nu îi este
străină alteritatea interioară, perce-
perea străinului ostil ce încearcă
evadarea dintr-un sine multiplu, dar
egal zbuciumat, este construit
poemul Non plus ultra, selectat tot
din acelaşi Pornind de la zero
(1985): „eu vin/ pornind de la zero/
desculţ/ vin îmbrăcat simbolic// în
coastele veacului/ însângerat de un
sfârşit/ enigmatic //acesta-i cuvân-
tul / strigătul verde/ oblic pe cer/
drept în Ocean/ pe obraz trăgând

linii sângerânde/ neverosimile/
soarele ca o tipsie încinsă pe creier/
nevoile fiziologice ale trupului/ în
care… Doamne!/ mă satur de zbu-
ciumul interior al fiecărui organ”.

Cum se poate observa în oricare
dintre aceste fragmente unitare ca
sens, impresia vizibilă pe care o lasă
discursul liric – doar în aparenţă,
aşadar, rupt, sacadat – este că însuşi
timpul circumscris apare ca unul al
suspendării, al ruperii de o realitate
goală de sens; nu de puţine ori,
asistăm chiar la o suspendare a
actantului liric, între timpi ai
continuei lupte, ai continuei dureri
de a exista, de a se situa „gol/
singur// persuasiv ca textul/ filoso-
fului de cucută”, într-o amărăciune
a existentului. De aici, metafora
centrală a crucificării, ce apare în
diferite secvenţe textuale pentru a
puncta ideea de sacrificiu, desigur,
dar de un sacrificiu trăit cu
voluptate, în numele unei altfel de
mântuiri; de fapt, în suferinţă se
ghiceşte, mai mult decât conştiinţa
lucidă a durerii predestinate,
intuiţia imposibilităţii de a trăi altfel
şi implicit de a o schimba. Cu
recuzita şi simbolistica bine ştiute
(pe de o parte, puşti şi gloanţe, cuie
şi bastoane, răni şi alte forme de
tortură psihică şi fizică; pe de altă
parte, porumbelul, corbul şi tigrul,
ca avataruri ale identităţii sau
alterităţii), textele re-compun liric
un destin christic ale cărui
dureroase „noduri” trebuie citite ca
trepte ce pregătesc actantul poetic
„pentru vremile ce vor să vină/
pentru clipa îngheţată/ când
Temnicerul va veni” (Clipa înghe-
ţată). Reiterând tiparul cunoscut, al
suspendării lui Iisus între cer şi
pământ, între viaţă şi moarte, poetul
se dăruieşte unui abis resimţit,
întocmai ca pharmakon-ul grecesc,
când ca un blestem, când ca o
binecuvântare, dar întotdeauna ca
un dat necesar, ca o realitate
imanentă fiinţei: „cuiele/ sârma
ghimpată sunt necesare”. Aşa se
explică şi apetenţa pentru glisarea
perpetuă între un ieri al suferinţei
epurate graţie unei încrederi în

sensul ei catharctic şi un azi al
dezechilibrului, al cumpenei (câtă
vreme timpul viitor rămâne de
regulă unul al morţii): „abia mă
aflu/ printre degetele dureroase/
muşchii febrili/ ochii uscaţi/ abia
mă descopăr/ alcătuire dureroasă
de fibre şi oase/ neliniştite/ întrebă-
toare/ formă fierbinte/ călătoare
prin sahara/ - maternităţii – / văd
viaţa/ în luneta antropofagă// zi
incertă/ în care bobii nu-ţi sunt
hotărâţi/ zi bolnavă/ de cumpănă/
măruntă ca viaţa// în centrul
suferinţei/ echilibrul/ cuielor din
palmă” (Scintilaţii).

Pare greu de crezut, astfel, că
sursa majoră a suferinţei emanate de
scriitura lui Cassian Maria Spiridon
este determinată, cum s-a spus, de
timpul perceput ca desfăşurare de
forţe organice, vii, urieşeşti, ca un
principiu ordonator, în acelaşi timp
matcă a toate câte fiinţează. E
adevărat totuşi că, întocmai ca şi
romanticii secolului al XIX-lea,
poetul are obsesia timpului devora-
tor, visceral, ce-şi hrăneşte substanţa
îngurgitând, insaţiabil, din carnea
experienţelor umanului literalmente
trăind sub tirania trecerii, văduvit în
plus de virtualitatea  eternităţii, sau
măcar de certitudinea ei. Poetul este
însă cu mult mai rănit de viziunea
unui nivel se suprarealitate, accesi-
bil, desigur, doar celor apţi a intui
sensul real al lanţului de aventuri
înscriind fiinţa într-un traiect
simbolic; nodurile pe linia vieţii sunt
cele care transformă insul (oricum
contorsionat, diferit, hărăzit cu
dureroasa conştiinţă a singularităţii
în suferinţă: „eu sunt un labirint/
un cuvânt sinucigaş”), într-un
condamnat situat în permanenţă pe
un cumplit Drum spre eşafod. La
capătul căruia pare a se întrezări, în
plus, golul total, neantul însuşi.
Unicitatea fiinţei apare atunci ame-
ninţată de spectrul dispariţiei, al
trecerii spre un dincolo perceput, de
dincoace, ca unul al negării totale, al
dizolvării. O certitudine subsecven-
tă este moartea, prezenţa-absenţă;
poetul ştie, de bună seamă, că mors
certa, hora incerta, situându-se în
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aceeaşi tradiţie (postaugustiniană)
ce consideră moartea imanentă
vieţii, însoţind-o încă de la naştere:
„pentru a cunoaşte moartea/ în
toate ale sale mărunţişuri/ îmbătrâ-
nesc pân’ la durere”.

Iată, în fond, într-o formă
redusă la maximum, esenţializată,
sensul prim al trudei omului şi
poetului ce trebuie să îmblânzească,
spre a cunoaşte, realitatea în egală
măsură primă şi ultimă, percepută
astfel încă de la începutul efortului
de integrare poetică (fragmentul
anterior de Scintilaţii, text-cheie ce
ordonează principii şi rigori forma-
le, dar şi ideatice de la care Cassian
Maria Spiridon nu se va abate
niciodată, a fost inclus mai întâi în
Zodia nopţii, volumul din 1994).
Poezia însăşi, la rândul ei supusă
vederii scindate, metamorfozei
continue, ascultă de aceeaşi logică a
asimilării dramatice a expierii, o
etapă necesară în procesul devenirii
ontologice având ca punct esenţial
exorcizarea ei. În acest sens trebuie
privit şi textul antologic numit Când
vine îngerul, selectat din Nimic nu
tulbură ca viaţa; frumoasă litanie a
întâlnirii îndelung amânate, în fine
aşteptate, Când vine îngerul e nodul
final, al definitivei pierderi de sine,
al estropierii ce nu mai îngrozeşte,
căci este simultan o re-întâlnire cu
dătătoarea de viaţă, deci o binefă-
cătoare regressus ad uterum: „de ziua
Mamei/ să vină Îngerul Durerii/ să-
mi rupă deget după deget/ cum se
frâng lemnele/ din raze/ ale
tristeţii/ să-mi apese ochiul/
dreptul/ stângul/ cum se lasă peste
umeri nostalgia/ când prin pustiul
stepei/ se adună paşii/…/ de ziua
celei care nu mai este/ scriu cartea
desăvârşitei tristeţi./ cu inima
frântă şi mâna-ngheţată/ direct pe
pielea întinsă a sufletului/ cu o
peniţă bine ascuţită/ înmuiată într-
un sânge gâlgâitor/ ca izvorul când
vine dimineaţa// de ziua Mamei a
sosit Abadon”.

Deşi poetul simte în permanen-
ţă „chinuitoarea apăsare/ teascul
vişiniu al pustietăţii”, el întoarce
împotriva acestei chemări a

neantului armele redutabile ale
oricărui poet autentic, iar atenţia
lectorului este adesea dirijată înspre
acest gen de metafore-simbol ale
rezistenţei ori supravieţuirii. Din
acest motiv putem descoperi, de
pildă, frecvent în textele antologice
din Noduri… imaginea-nucleu a
poeziei vitale, plină de sălbăticie,
asigurând prin forţă o binemeritată
Victorie asupra viului – deci asupra
carnalului supus expierii. Pentru a
intra în starea de graţie propice
intuirii miezului liric al lucrurilor, în
starea beatitudinală a increatului
mascat în poem şi pentru conver-
tirea lui în existent textual – Starea a
treia (potenţialitatea) – scriitorul se
pregăteşte, îşi pregăteşte, printr-o
formă de ascetism fizic şi de
vizionarism oniric, accederea într-
un spaţiu privilegiat, al libertăţii
neagresate decât de vitalitatea unei
naturi desfăşurate atât pe orizontal,
cât şi pe vertical: „m-am prezentat/
dimineaţa/înalt/ încheiat la nasturi
şi copci/ în aerul rece// în faţa
plutonului/ după o noapte plină/de
vise pregătitoare/ fără vin sau femei
// (o imagine mărită microscopic/
a unei molecule/cu bastonaşe
infuzori plasmă ocrotitoare// un
ocean de libertate/ cât hăul/unei
lacrimi// o imagine vie)// bucurie
liniştită/ când pieptul ţi-e liber în
brizele mării/când sărată aripa
vântului îţi intră/ în nări/ când
doar soarele loveşte cu săgeţile
apei/ în ochi/ când doar glasul
pescăruşilor sfredeleşte-n/ urechi/
în rest… aşteptarea”. Pe aceeaşi
linie, apare câteodată imaginea

simbolică a unei „încercări de atac la
baionetă/ luptă corp la corp”,
resimţită deci visceral, organic de
poetul-soldat (rămăşiţe ale lecturii
stănesciene?) care nu poate decât să
îşi distrugă poemul închistat,
înregimentat între atâtea „lejere/
poetici/ de o zi” – Lăsarea la vatră.
Agresivitatea este, aici şi în alte sec-
venţe poetice, sinonimă cu provo-
carea. Căci o poezie bună, crede
Cassian Maria Spiridon, trebuie să
fie ofensivă, nu defensivă, să
distrugă obişnuinţe, nu să le
menajeze: „ce rost are o poezie
care/ nu înspăimântă pe nimeni/ ce
rost îşi au cuvintele adunate/ în
rânduri solemne/ când de nicăieri
nu va răsuna/ focul de armă/ ce
fior metafizic ar putea să se nască/
dintr-o înşiruire cuviincioasă de
vorbe// nici calde nici reci /”(***).

Revenind la modalităţile prin
care poetul se opune alunecării
nedorite înspre abis („Absorbis/
zeul cel trist şi însingurat/ mă trage
în adâncuri”), să observăm că iubi-
rea îi apare drept cea mai vizibilă
dintre toate „săgeţile de lumină/
înveninate de muzica mută a sub-
stanţei. În termenii lui Al. Paleolo-
gu, am spune că, exact ca la unii
clasici, iubirea rămâne singurul
antidot al morţii, sau măcar singurul
ei paliativ. Echilibru necesar, recu-
perare a inocenţei primare, într-o
reducere la unitatea indivizibilă în
care rezidă însăşi esenţa vieţii, anu-
lare implicită a morţii ce terorizea-
ză, am văzut, fiinţa până la releva-
rea celor mai întunecate resorturi
interioare: „zăpezi s-au adunat pe

Elleny Pendefunda, Corăbii
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creştet/ imaculate suflete vor aburii
// cu şoapte luminoase/ diminea-
ţa/ tu vei fi mereu mai depărtată/
cum astrele se-alungă în zborul lor/
atrase aprig de puteri ascunse/ ce
ţin în echilibru şi dau haosului sens
/ supusă gravitaţiei/ absorbită/ de
gura fluctuantă/ iubirea îşi trimite/
în suflete/ atomii fără moarte”.

Iubirea ca rezistenţă, poetica
unei clipe unice, splendoarea
cuplului încremenit în atitudini
hieratice, iată spre ce tinde în fond
poetul în texte risipite în toate
volumele, aflându-şi expresia rotun-
dă în Podul din Clipa zboară c-un
zâmbet ironic (1999): „acum/ ne
vom iubi încet şi lung/ un mal e
alb/ un mal e negru/ şi frigul e
pretutindeni// pentru noi/ iubirea
mai rămâne/ să ne-nveţe cum se
construieşte/ cărămidă peste cără-
midă// pilon după pilon/ şi din
arcadă în arcadă/ podul care leagă/
alb şi negru”. Sau în Atelierul de
pictură, aflat în miezul volumului
Dintr-o haltă părăsită (2000),
centrat pe o dramatică tentativă de a
se refugia, cu o „sfială de aripi
obosite”, la adăpostul unei întâm-
plări în doi ce-şi refuză hazardul:
„este un joc/ al dragostei/ sfâşietor
/ suntem lumi/ atât de diferite/
zbuciumate// încarceraţi în ramele
tăcerii/ cu inimile copleşite/ pe
umeri cu poveri neînţelese” etc. În
special majoritatea poemelor din O
săgeată îmbrăcată în roşu (2008) se
articulează pe o percepţie extrem de
vie şi totalizantă a alterităţii, şi în
special a feminităţii, pe care un critic
de talia lui Gilbert Durand o vedea,
semnificativ, drept cea mai radicală
formă a alterităţii. Câteva dintre ele
se şi construiesc, din acest motiv, ca
descripţii expresive ale feminităţii
dintotdeauna, doar întâmplător
încarnate în iubita poetului: „iubita
are nurii expresivi/ ca o sonată
beethoveniană/ cu sâni şi şolduri de
statuie/ pare o statuie chtoniană/
ea se exprimă liber şi carnal/ mater
genitrix şi Beatrice” (***). Desigur că
ceea ce prevalează este semnificaţia
acestei existenţe cu funcţia de alter
ego, în care actantul aventurilor

lirice grandioase se poate reflecta în
decursul meditaţiei subsecvente, de
regulă temporale: efigie a feminităţii
înseşi, partenera-obiect al transfigu-
rării poetice apare întotdeauna şi ca
pretext al racordării definitive la
atemporal, la mitologie şi istorie. Pe
oglinda vizitată de stele, în cursul unei
enigmatice călătorii „plutitoare pe
marea egee”, poetul devine visăto-
rul ce se transportă, bineînţeles „în
somn”, într-un fel de spaţiu-timp al
utopiei, în care se reiterează la
nesfârşit istoriile de dragoste de
factură mitologică. Iubirea are, în
acest caz, funcţia de catalizator
existenţial: „iubirea dintâi mă
însoţeşte / prin răcoarea dimineţii/
doar marea şi oraşul într-o pânză de
ceaţă/ valuri călcate de greci
fenicieni …/ popoare vechi/ au
rămas doar cetăţi în ruine”, iar
gestica îndrăgostiţilor pare, de
aceea, deseori încremenită dincolo
de spaţiu şi de timp („unde se
termină Lumea”). În atitudini hiera-
tice, îndrăgostiţii gustă exclusiv din
aromele tari ale naturii vesperale în
care actul erotic, fireşte pur, se vrea
conservat în eternitate: „în aer
sufletu-mi te-mbracă/ şi-n mirode-
nii orientale/ întreaga ta făptură/
pe tăvi de alabastru stă culcată/ şi
sânii tăi întrebători/ sparg aerul/ ca
primăvara florile de măr// ne-am
culcat sub marele ulm/ împreună/
în plină amiază/ vestea cea bună
hrănea lacom albine/ de sânziene//
(într-un timp cu vânt/ cu ploi/ cu
miresme)/ …/ rămâi viu şi normal/
în lungul anotimp al coacerii/ cu
pieptul despuiat/ sub furtunile
utopiei”.  Chiar şi în cazul absenţei
temporare a celeilalte, eul liric îi
trăieşte plenar amintirea conservată
perfect în memoria organelor („te
văd doar cu mâna/ ajunge doar
braţul meu să te afle/ ca tu să fii
cuprinsă/ salvată// printre crenelu-
rile sufletului/ din hăurile zbură-
toare”), semn că iubirea, O săgeată
îmbrăcată în roşu, este singura şansă
de a epura fiinţa de zgura biolo-
gicului supus degradării, de a
converti angoasele şi tensiunile

existenţiale în recurs la absolut, la
nemurire.

Clipa transformată în mistică,
religiozitatea clipei smulse alunecă-
rii spre moarte, accidentalul
transformat în transcendental, iată,
până la urmă, însuşi sensul vieţii în
care crede, obstinat, poetul, şi cu
care îşi învesteşte, lucid, şi discursul
liric, infuzat constant cu sintagme
de gen, menite a aşeza totul sub
semnul sacralităţii. Ca La un concert
pascal, întreaga poezie trebuie
impregnată cu o astfel de conştiinţă
a transpunerii într-un „requiem fără
morminte/ fără cadavre/ cruci şi/
sau oseminte”, căci Sensul vieţii,
căutat în absolut orice text al lui
Cassian Maria Spiridon, rămâne
fundamental religios: „(cu judecata
îngheţată/ cu o privire de-
nceputuri/ încerc să aflu trupul
firii)// e tristă clipa întrupării/
privesc deştept la ceasul vieţii/ cum
îşi desfiră limbile-n durere/ acolo
ne aşteaptă mântuirea.”

Dacă poezia scrisă de autorul
Nodurilor… este una a suferinţei, a
experienţei torturante de a se situa –
doar pentru a transcende – un
teritoriu al permanentei interogaţii
asupra sensului acestei vieţi
reductibile, până la urmă, la o
imagine chiromantică nelipsită de
savoare, nu e mai puţin adevărat,
cum am văzut, că scriitorul încearcă,
pe tot parcursul ei, să găsească un
ax, un punct de sprijin care să
valorizeze altfel, să justifice şi să
convertească această suferinţă.
Ostentaţia afişării unei forţe, a unei
agresivităţi de „tigru la bătrâneţe”
ori de „lup însingurat” nu ascunde
altceva decât voinţa de a se
recunoaşte în-semnat cu această
capacitate vizionară, care-l face a
trăi continuu într-o singulară Zodie
a nopţii. De aici, poeticitatea de
substanţă a scriiturii lui Cassian
Maria Spiridon, ce propune, în
definitiv, o mistică a existentului
trăit la modul total, cu o durere vie,
pătimaşă, cum rareori se mai
mărturiseşte astăzi (în) poezie.
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Valentin CIUCĂ

Teodor Vișan
Natură și cultură...

ictorul gălățean Teodor Vișan – prezență
stenică în pictura românească din ultimele
decenii – nu și-a căutat vocația, ci a

descoperit-o în ființa sa profundă. Pe acest traseu
existențial anii au adunat experiențe umane și artistice
diferite configurate în elemente de viziune și de stil

menite să contureze o personalitate artistică
inconfundabilă, racordată unui tip de expresie singular și
autentic. Pictorul și graficianul a făcut din desen o
teologie a formei, din culoare un miracol al luminii.

P
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Unii creatori de artă își caută îndelung
personalitatea, alții se întâlnesc cu ea în chip firesc și
definitiv. Este și cazul lui Teodor Vișan, cel care,
asumându-și statutul de liber profesionist a trebuit, cu
fiecare nou tablou, să convingă pe cineva că desenele sau
picturile lui au atributul valorii. Descins parcă din
familia cavalerilor danubieni, mitologiile Dunării au
devenit și pentru pictor un spațiu privilegiat al
imediatului și definitivului. Legendele dunărene,
personajele desprinse din literatura lui Panait Istrati și
Fănuș Neagu, nostalgia mării și călătoriilor, universul
bălților unde se ascundeau bandiți notorii, configurează
un orizont al aventurii, al riscului, conturează profilul
unei lumi unde vitalitatea ține de necesara supraviețuire.
Raporturile cu natura șlefuiesc caractere dârze,
neînduplecate prea ușor și identifică un tip uman marcat
de dârzenie.

Un astfel de personaj este și Teodor Vișan, cel care
exprimă permanent o formă de directitate inechivocă și o
claritate prin expresie picturală totdeauna elocventă.
Dacă acceptăm adevărul că desenul se învață și că te
naști cu darul culorii, următorul pas ține de identificarea
voinței de a asigura cuplului desen-culoare finalitatea
unui sens și bucuria armoniei. Forma ține de arhitectura
realului și a gândului, culoarea de visul diurn și
rafinamentul ademenitor al posibilului.

Întâlnirile pictorului cu peisajul Dunărea, cu spiritul
urbanității unui oraș unde se suprapun elemente diferite
de cultură, civilizație, populația urbană  multietnică,
prezențele insolite ale unor corăbieri și, mai apoi,
marinari de cursă lungă, cursul generos al Danubiului,
oamenii și orgoliul acestora de a locui într-un polis, au
condus la configurarea unui fel de megalopolis prosper,
seducător și, desigur, pictural. Galațiul, oraș în al cărui
spirit întâlnim nostalgii orientale, sugestia unui Levant
pitoresc și multicolor, spiritul negocierilor permanente și
a dialogurilor multilingvistice a fost, în timp, un reper
social, politic și artistic unde majoritarii sau minoritarii
au știut să dialogheze spre folosul urbei. Aici
prosperitatea a condus la emanciparea orașului, la
definirea polisului, a vieții spirituale. Catedralele
impunătoare, alte lăcașuri de cult au conferit
ansamblului arhitectural nu numai anvergura verticalei,
ci și amplitudinea viziunilor moderne. Perioada
interbelică, eficientă și prosperă a lăsat la Galați urme
adânci și perene, modele economice și spirituale.
Comunitatea artiștilor, români sau de alte etnii au
configurat un mediu cultural unde respectul pentru
valoare a funcționat constant și inechivoc.

Albumele consacrate celui mai important oraș
dunărean evocă o viață urbană prosperă, cu edificii
monumentale, cu cartiere pitorești, cu peisaje deschise
către fluviu și spre inima orașului. Printre primii pictori
la Galați s-au numărat , între alții, italianul Antonio
Zumino, Lola Schmit Schmierer, Nicolae Mantu, unul
dintre clasicii picturii gălățene. Pe acest traiect spiritual
se înscrie comoara de carte de la Biblioteca orașului,
zestrea de statui, culminând cu impresionantele creații
relativ recente de pe faleza Dunării. Cetatea metalului a
însemnat o altă vârstă, cartierele noi de asemenea. Din
păcate, ieșirea din mozaicul arhitectural interbelic,
pitoresc și reconfortant, a condus, ireversibil la intrarea
în tipizat și repetitiv.

Cronicarii mai vechi sau mai noi ai orașului au
evocat în timp metamorfoza orașului de la Dunăre însă
cei care i-au surprins dimensiunea profundă au fost
pictorii și poeții orașului. Între cei dintâi, Teodor Vișan
pare a fi cel mai consecvent, menit de destinul artistic să
reconfigureze prin imagine sensibilă spiritul unui loc și
al unui timp devenit istorie. Ieșit la lucru pe străzile
orașului află cu intuiție și har unghiurile cele mai
potrivite și sugestive ce pot genera impresia
monumentalității sau a pitorescului. Aria sa de lucru este
spațiul urban, atât de divers și atât de fermecător încât ai
impresia că dialogul dintre artist și motiv ține de o relație
privilegiată. Peisajul știe să ofere, artistul să interpreteze.
Este ca și cum artistul primește din real o partitură,
pictorul o interpretează cu accente subiective și
expresive. Cine vrea, cu adevărat, să surprindă duhul
Galațiului dintotdeauna poate apela fără echivoc la
sutele de imagini, surprinse din cele mai felurite
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unghiuri și momente ale zilei, astfel încât autenticitatea
să nu fie nicidecum alterată.

Pictorul are acces la o selectivitate remarcabilă, fiorul
nostalgic fiind doar elementul declanșator al bucuriei
dialogului dintre motiv și eul său profund. Spontan cel
mai adesea, surprinde și ansamblul și detaliile relevante,
sesizează pitorescul, dar nu-l exaltă. Numeroasele scene
gălățene configurează personalitatea unui oraș și
personalitatea lui compozită prin suprapuneri stilistice și
continuități fertile. A ieși la peisaj, este pentru pictor un
exercițiu de admirație și de nostalgice rememorări. Are
arta de a privi, capacitatea de a înțelege și bucuria de a
exprima. Asemenea triadă sugestivă și inechivocă ține de
o estetică a sintezelor arhitecturale, de diversitate ca
șansă a permanente surprize optice. Practic seamănă cu
un arheolog inspirat a cărui intuiție află întotdeauna situl
unde așteaptă să fie descoperite comorile de lângă noi.
Străzile lui în pantă sau enigmatice ca un labirint, ajung
invariabil pe faleza Dunării de unde se deschid
drumurile spre toate orizonturile lumii. Febril și inspirat,
spontan și dăruit pictorul face din fiecare imagine o
invitație la neuitare, la asumarea în plan afectiv a
orizontului interbelic și prin aceasta spre nesfârșirea
lumii. Cromatismul acestor vedute țin de culoarea locală,
de efectele de lumină, de spontaneitatea unei impresii și
de geometriile realului. Se simte din fiecare dialog cu

realul bucuria unei întâlniri și regretul că toate minunile
țin întotdeauna prea puțin. Uneori se grăbește, ca orice
pictor impresionist, pune accente, le estompează și tot
acest ritual are semnificația efemerului, dar și, prin
memorie, a afectivului. Teodor Vișan are vitalitatea
stenică a celui care știe ce face și face ceea ce știe. Nu
cade în pitoresc minor, deoarece forma sa de respect
pentru celălalt este autenticitatea. Cine trăiește cu
adevărat emoțional exprimă întotdeauna credibil. Or,
pictorul dedicat prin sentiment elogiului, nu poate
ignora o asemenea generoasă premiză a adevărului
comunicării sensibile. Am, deseori, impresia că, pictând
peisaje urbane sau din perimetrul rural ne sugerează
veritabile autoportrete ale eului auctorial.

În contextul acestor remarci ideea unei cuceritoare
spontaneități face relație complementară cu o subtilă
senzualitate menită să facă din motiv un pastel tandru și
aproape muzical prin sonoritatea armonică a tonurilor.
Strada Tecuci, Zi mohorâtă, Strada Brăilei, Cartier Micro,
Vadu Negru Ponty, Strada Dornei, Strada Bălcescu, Strada
Gamulea cartografiază un spațiu urban definit prin
pitoresc și memorabil prin unghiurile de vedere
perspectivală. La capătul privirii, cerul vast lasă impresia
că fiecare drum se sfârșește în cerul imaginației noastre.

Bogdan Petriceicu Hașdeu

Schema compozițională mizează de cele mai multe
ori pe strategia scenografică a unui decor de teatru, unde
evoluează personaje anodine. Alteori, pictorul se arată
interesat de străzile aproape pustii pe care se strecoară
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timpul ca o ființă defunctă. Raporturile dintre primpla-
nul adânc și cerul dominant, structurile volumetrice ale
caselor etajate fac ca ansamblul arhitectural să impună
verticala ca un reper monumental. Alteori, privirea în
racourci, face din perspectiva lungă un traseu
ascensional, animat în cele două laterale cu o vegetație
luxuriantă și cu volume baroce. Vadul Căușului pare o
trecere dintre un aici concret, material și un dincolo
fabulos și derivat din misterul etern al lumii. Salvatoare,
o fantă de lumină albă seamănă cu o ieșire din labirint și
o eliberare miraculoasă. Revenim într-o piață pe unde
parcă am mai fost cândva, într-o altă existență deoarece
în Strada Pieții, voalurile transparente ale dimineții fac
din mister și așteptare o întâlnire cu inefabilul.
Vaporozitatea aerului devine materie fluidă ca un vis,
misterioasă ca o permanentă enigmă. Acest mod de a
sugera realități posibile, virtuale, dovedește permanenta
ieșire din capcanele vizibilului cu intenția de a arăta că
pictorul este el însuși creator de vizibil.

Alteori, O zi cu soare, determină privirea să caute
centrul de interes optic și, ca o inițiere, ochiul urmează
tactica pașilor mărunți până când, la nivelul de sus al
imaginii, izbucnește culoarea vie, solară a unui acoperiș.
Asemenea relații formal-cromatice fac din jocul perspec-
tivei și al volumelor distribuite în cadru o savantă arhi-
tectură a formelor și volumelor. În imaginea Atelierului
privirea frontală identifică o elegantă construcție stil
interbelic cu peron la intrare, acoperiș din fier forjat și
sticlă colorată, ferestre generoase și ornamente de
stucatură sub acoperișul vast, acoperit de zăpadă. În
fapt, pictorul își exprimă încântarea că într-o asemenea
reședință artistică se nasc valorile frumuseții simbolice.
Atelierul are, metaforic, semnificația unui subtil auto-
portret.

Casa Maksoy pare a fi o construcție negustorească
unde parterul este destinat comerțului în timp ce etajul

aparține vieții domestice a proprietarilor. În zona
centrală a orașului Galați, orașului-port, astfel de imagini
nu sunt deloc rare. Ele exprimă dimensiunea comercială
a locului, un fel de templu al bunătăților venite din
orient, cu mirosurile, aspectul și aromele exotice ale
originii lor îndepărtate. Galațiul interbelic era un fel de
bazar unde totul era de vânzare și totul era negociabil.
Gălățenii de toate etniile conviețuiau în pace, comerțul
fiind o afacere mereu și pentru toți convenabilă. De aici
pitorescul ca dominantă vestimentară, culturală, socială,
politică etc. Oricând cineva avea de vândut, altcineva era
tocmai interesat și voia să cumpere. Peste ani, pictorul
Teodor Vișan, asemenea unui arheolog inspirat,
reconstituie în pictură sau acuarelă scene la care ar fi
vrut să fie martor și participant la jocurile schimbului.
Are calitățile unui negociator iarna, așa cum apare ea în
compoziția Strada Universității iarna și sugerează că
negustorii au dispărut sub povara zăpezilor de altădată
și sub gheara frigului năpraznic. Perspectiva generoasă,
volumul impunător al turlei bisericii generează o
dinamică subliniată și de tușele spontane sugerând
vrășmășia anotimpului alb.

Arhitecturile urbane la Galați, uneori și la Brăila,
trimit privitorul în orizontul unui timp când comerțul pe
Dunăre genera prosperitate și chiar averi fabuloase, fapt
vizibil în generozitatea volumetrică și arhitecturală a
unor clădiri cu aspect monumental. Deasupra intrării
străjuită de ornamente animaliere, cupola salonului de
primire, celelalte odăi asigură o ținută aristocratică de stil
1900, cu ornamentică întotdeauna fastuoasă. Pictorul
participă afectiv la asemenea identificări, regretă cu
melancolie vremurile de glorie de atunci și, asemenea
unui arheolog cu har, face sentimentale recuperări.

În general, peisajul are la Teodor Vișan semnificații
evocatoare, iar atmosfera ansamblului trimite la pitoresc
și melancolie. În special, piața, ca toate piețele din lume,
adună oameni, iar spectacolul vizual este întotdeauna
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animat. La artist însă, asemenea aglomerații vocale și
policrome lipsesc, actorii par a se fi retras în culisele
timpului. Reconstituirile lui, sensibile, pitorești, cu aer de
illo tempore, au sensul unor mărturisiri și nostalgice
rememorări.

O viziune panoramică asupra citadelei de pe malul
Dunării, este de fapt un montaj în care apar
monumentele simbolice ale orașului, drumul spre port ca
o prelungire a Dunării, clădirile înalte cu turnuri înfipte
în lumina cerului. O scenă ce trimite la miracol este
compoziția Trafic pe Dunăre. Pe sub arcul auroral al
curcubeului, se prelinge silueta unor fragile
ambarcațiuni. În planul îndepărtat macarale uriașe
așteaptă să descarce mărfurile ajunse în port. Ca
întotdeauna, Teodor Vișan controlează corect regulile
perspectivei, iar ansamblul plastic denotă coerență și
surpriză optică.

Ca un bonus din partea pictorului, lucrarea Casă în
Soare ne oferă confortul admirării unei case opulente,
unde arhitectura are un plan generos, ansamblul fiind
anturat de abside și geamuri rotunde, turnuleț

ornamental semeț la intrare, o scară elegantă din fier
forjat și ferestre colorate sub primul nivel al acoperișului.
Desenul și acuarela fac o relație complementară,
diafanitatea acuarelei completându-se cu zonele de
culoare controlate rațional. Cu trimiteri la vechi turnuri
gotice, Vila Mon Caprice, anturată de o imensă boltă de
viță de vie, face ca angularitatea turnulețelor să
estompeze impresia de cetate medievală. În fața casei, ar
putea fi văzut oricând un cuplu de bătrâni, amintindu-și
vremurile gloriei lor defuncte.

Convins, după anul 1991 că arta sa a atins punctul
maturității depline,  a considerat că este momentul unei
prime sinteze de autor și de comentariul monografic al
unui critic de artă. A apelat în acest sens la Marin
Mihalache, om cu experiență în domeniu, locvace și
dezinvolt, a comentat pe larg creația pictorului gălățean
și am remarcat în text multe lucruri stimabile. Dacă i-a
ajutat la ceva este dificil de spus dar, oricum, cred că
artistul a fost satisfăcut. În opinia mea. Gălățeanul
Corneliu Stoica din Galați, un fel de enciclopedie a
artelor dunărene, a publicat în anul 2003 un text mult
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mai bine documentat și mult mai la obiect. Cusurul, dacă
iubirea poate fi considerată un cusur, l-a determinat pe
autor la exerciții encomiastice de prețuire, ceea nu scade
însă din valoarea documentatelor sale observații. Cred că
pictorul, om lucid și cu umor, a considerat că dacă măcar
jumătate din aprecieri sunt drepte este suficient pentru
recunoștința concitadinilor.

Caracterul polemic, vituperant chiar, al autorului
compozițiilor Terapie și Judecata colegilor arată că, între
artiști, relațiile nu sunt întotdeauna armonioase sau
cordiale. Ego-ul artistic generează conflicte și, deseori,
dispreț. Teodor Vișan nu este omul care să rămână
vreodată dator. Cele două compoziții amintite seamănă
cu veritabile tribunale ale poporului, unde cei care ies
din rând sau, doamne ferește au succes, trebuie aspru și
imediat pedepsiți. Așadar, succesul este ultimul dintre
păcate care poate fi iertat. Între timp, pictorul s-a uitat în
ochii celor dragi, astfel tatăl pictorului i-a pozat pentru
neuitare, alte rude între care mama au plâns discret în
basma că fiul lor are harul de... a face oameni în expresie
artistică.

Această dimensiune a caracterialului, a psihologiei
individualizante ține și de capacitatea de a vedea dincolo
de aparențe. Psihologicul te face să simți, artisticul să
exprimi mereu alte povești ale omului. Între lucrările de
reținut pentru expresivitate și particularizare caracterială
se află oamenii simpli, eroi anonimi și confrați și
personalități ce devin simboluri. Pavel Păltânea, Laurențiu
Marinescu, pictorița Emilia Dumitrescu, Ioan Baciu, Ioan
Simion Mărculescu atestă capacitatea unor subtile
substituiri între eul creator și eul perceptiv. Dominantele
caracteriale, autentifică inechivoc calitatea privirii și
capacitatea expresiei de a sugera toposuri imaginare ca
relație dintre natură și natura omului. Elogierea mamei,
după tipicul nesfârșitei recunoștințe, face din portret o
expresie a vastei iubiri, mărturisită prin mijlocirea
harului transmis și posibilitatea de a-i mulțumi uneori.
Umilința în fața părinților este singura cale de a răsplăti
sacrificiile și durerile lor nerostite. În general, Teodor
Vișan, în pofida unor reacții intransigente, rămâne un
artist al generozității și prieteniei cu oamenii onești.
Experiențele sale, numeroase, dureroase sau pozitive, îl
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conduc la intuiția citirii rapide a unor caractere oneste, în
derivă sau echivoce. Prietenia lui, simplă și directă este
asemenea creației. Ceea ce are de spus, spune cu
onestitatea unei firi tranșante. Nu face negoț nici cu viața
proprie, nici cu lucrurile în care crede cu adevărat.
Uneori și în oameni.

Vitalitatea artistului, fizică și intelectuală, i-a permis
să își asume deplasări prin Europa, fiind acceptat în
galerii din Franța, Anglia, Turcia, Slovacia, Belgia. A
lucrat la fața locului și multe tablouri au rămas în
patrimoniul local, altele l-au însoțit la Galați. Facem
astfel un nou racord cu vocația pentru peisaj a pictorului,
care face din plein-air o religie a dialogului impresionist.
Impresionism identificabil și în sugestivele nuduri, multe
memorabile prin model și apetisante prin lectura
plastică. Geometriile feminității lasă impresia unui
expert care știe totul despre feminitate și încă ceva pe
deasupra. De fapt, glorioasele sale modele sau ficțiuni,
fac din monumentalitate și statuar o lecție elenă despre

proporții și armonie. Senzualitatea face parte din fișa
postului și numai pudibonzii se fac că nurii odaliscelor
lui îi lasă cu adevărat indiferenți.
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În ordinea interesului pentru natura statică cu flori,
iubitorii genului îmi vor reproșa că am lăsat la urmă,
această temă veche de când lumea. Voi evoca imediat
exuberanța frenetică a Trandafirilor roz prin care
temperatura camerei se va ridica cu câteva grade.
Ritmica formelor, formele angulare, rotunjimea
insinuantă a vasului de lut respectă regula jocului, iar
artistul își susține onestitatea. Mineralitatea culorilor
conferă strălucire formei și o potențează aproape
muzical. Strugurii, compoziție subtilă și simplă ca o
rugăciune face din abundența strugurelui un poem
despre toamnele vârstei noastre. Cine nu simte mirosul
vinului ce tocmai a început să fiarbă nu are dreptul să se
apropie toamna de cramele degustărilor vaste. Dacă iau
în calcul prin asociere Nudul lui Ingres cu fecioara
purtând ulciorul pe umăr, mă simt solidar cu toți cei care
vor spune că strugurii sunt acri, iar vinul doar o
căpșunică...

Chiar dacă poate părea o fractură estetică prin
schimbarea macazului auctorial, trebuie neapărat să fac o
reverență în atelierul lui Teodor Vișan pentru

memorabilul portret Bogdan Petriceicu Hașdeu. Spiritul
abisal al unui inițiat în artele obscure ale transcen-
dentului, dimensiunea genialității lui, capacitatea de a
supraviețui fiicei sale, dialogurile ezoterice nocturne,
psihismul vast al omului , cărturarului, filosofului fac
din această compoziție un monument artistic remarcabil
în ordine personală și de cotă valorică de interes
maximal. Astfel de opere arată inechivoc că cine poate
picta astfel este indubitabil un profesionist al valorilor
perene, un dăruit al spontaneității concomitent cu cel
care se poate gândi pe sine. Nu pot încheia aceste sumare
considerații fără a menționa exponențial compoziția
Țăranca cu copil și delicatul portret Joulie. Iată două
ipostaze ale feminității împlinite pe de o parte, a
frumuseții nubile de cealaltă parte.

În finalul acestor prea sumare considerații trebuie
remarcat meșteșugul unui impresionist plin de fervoare
imaginativă, echilibrat în structurile realului identificate
în peisaj, dar care nu respinge de plano oferta soluțiilor
moderne. Mentalitățile evoluează odată cu gustul public,
mereu interesat de noutăți ce se vor învechi imediat.
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Principiul pașilor mărunți poate permite oricui
să respire natural. Efectele de lumină, de ecleraj sau
mai estompat, dar rămân destule care să genereze
impresia de vag și iluzoriu.

Rezumativ țin să remarc la confratele gălățean
Teodor Vișan instinctul pictural, buna manualitate,
emanciparea suprafeței, consecvența viziunii
selectiv aplicată în funcție de motiv, stilistica
inconfundabilă ca expresie a individualității. În
plus, trebuie remarcat că Teodor Vișan este și
creează permanent în lumină. Totodată a făcut din
peisajul românesc o temă majoră, iar din cel francez
și englez un studiu unde se pot întâlni elemente de
paginare și cromatice afine... Teodor Vișan, artist
personal și convingător, are cusurul major de a
place...
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Horia HULBAN

Literele
Cine ştie unde
s-au pierdut literele?
Obişnuiau să fugă prin pădure
şi să se transforme în spiriduşi.
Zburdau câteodată ca iezii
nebunatici şi lipsiţi de măsură,
ca ideile noastre cele mai frumoase
ale copilăriei care intră în adolescenţă.
Sau poate s-au pierdut într-o poezie
despre o dragoste neîmpărtăşită,
sau s-au rătăcit pentru a pecetlui o speranţă,
o promisiune sau un testament.
Literele fac întotdeauna parte
din viaţa noastră. Se nasc
ca să spună ce nu putem spune în cuvinte
şi strigă gândurile noastre mute.

În treizeci
de secunde

Amăruiul sâmburelui de măr
negrul pisicii din drum,
albul pieii soţiei vecinului,
verdele şamponului femeii dorite.
Încrederea în cine îţi spune o minciună

frumoasă,
roşul semaforului pus în faţa dorinţei,
glonţul virilităţii ce pătrunde adânc în carne
şi sfârcul mai dulce ca o poezie.
Sunt toate senzaţii ce sfredelesc creierul,
inima, te ard undeva la poalele buricului,
îţi pun la îndoială virtutea,
şi te transformă într-un păcătos,
în mai puţin de treizeci de secunde.

Fâşie din cer
O melodie,
ca o fâşie din Cer,
pe care a pus-o cineva acolo,
înadins pentru tine.
Învaţă să o furi,
ca pe o imagine dintr-o pictură,
făcută cu o pensulă
din gene de vis.
Zăbrele de inhibiţie
te învaţă să torni
apă stătută peste dorinţe
şi vopsele grele peste imaginaţie.

Casa perfectă
Se scurge viaţa plină de surprize,
ca râul ce curgea odată pur din munte.
Au rămas să curgă în jos doar sticle de plastic

goale
Acolo unde urcau odată zburdând păstrăvii.
Rumeguş fixat de rădăcini înămolite,
un cap de păpuşă şi un tors fără braţe,
în locul imaginii fixată pe fundul ochilor tăi,
de femeie frumoasă care te doreşte.
Ce a schimbat totul,
făcând din casa perfectă
un coşmar care nu se potriveşte
spiritului tău?

Orhidee?
De ce să-mi trebuiască orhidee
când am atât de aproape în sufletul meu

trandafirii?
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Marea şi
nisipul

O atingere poate declanşa un cutremur,
Cu degetul dacă o faci,
pe trupul aprins de dorinţă,
de vise, de amintiri.
De unde atâta forţă?
E dragoste? E ură?
Primitiva dorinţă de posesiune?
E parte a destinului nostru,
Atât de contradictoriu?
O undă nevăzută ne uneşte,
apoi ne desparte
şi poate ne va arunca din nou
unul în braţele celuilalt cu şi mai multă forţă.
Unde au dispărut cuvintele de ceartă?
De unde au venit?
Cum de a putut marea
Să se amestece cu nisipul?

Rugă
Un alb imaculat
cu sfinţi şi îngeri încremeniţi în fresce.

Ne înconjoară şi ajung în sufletul nostru
o dată cu ruga înălţată spre cer.
O linişte profundă e tăiată de un sunet,
de altul şi de altul ţâşnind spre o cascadă.
S-au aflat ascunse în ziduri sau poate
în masa diafană a sufletului nostru.
Se împletesc toate: icoane şi rugăciune,
aspiraţie prinsă în vârtej de muzică de rugă.
Am vrea să ne înălţăm cu ele dar ceva greu
ne reţine încă, ce vine din trecut şi din lutul
din care sunt făcute trupurile noastre.

Crâmpeie
O fereastră deschisă,
două picioare încălţate cu tenişi rupţi,
un băiat care trage cu praştia,
o fetiţă care stă cu fundul pe trotuar,
o femeie care scutură un ţol în capul

trecătorilor,
o maşină care frânează scrâşnind,
un câine vagabond care latră după un om

care miroase urât.
Toate aceste lucruri care nu au aparent nici o

legătură
sunt crâmpeie din viaţa noastră.

Dă-i omului un dar
Am aşteptat prea mult ca să mai pot spera.
Cunosc nişte femei pentru care bârfa e ca prăjitura.
Dă-i omului un dar şi vezi dacă nu vrea mai mult.
Deşi se spune că finalul e acelaşi, ce contează cu adevărat e plăcerea şi durerea drumului parcurs.
Fiecare viaţă are orele ei.
Într-o căsătorie sunt foarte multe lucruri murdare.
Niciodată nu vom avea suficiente picturi, sculpturi şi fotografii care să arate frumuseţea femeii.
O lume e bună sau rea după cum sunt prietenii tăi.
Pasiunea nu are nici o legătură cu intelectul, ci e dictată de esenţa conservării speciei noastre, care
aruncă o fată în braţele unui băiat şi un băiat în braţele unei fete.
Regula e că după un lucru bun sau foarte bun urmează un lucru rău sau foarte rău.
Rugul arde, chiar dacă cel căruia îi e destinat nu ştie că e şi pentru el.
Soarele nu răsare pentru toţi la aceeaşi oră şi nici nu apune la aceeaşi oră.
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Constantin DRAM

Romanul şi
umbra sa

u reprezintă nici o
noutate faptul că asu-
pra criticilor, teoreti-

cienilor şi istoricilor literari, asupra
unei mase largi de cititori, de
asemenea, romanul a exercitat şi
exercită o fascinaţie constantă, încă
din momentul necunoaşterii şi nere-
cunoaşterii legitime a problemelor
ce le ridica apariţia unui adevărat
gen distinct într-un larg peisaj de
manifestări literare. Există nenumă-
rate lucrări care au încercat să se
ocupe de ideea de roman, de
tehnicile abordate de acesta, de
conţinuturile care îl particularizează
. În acest sens, este cunoscut faptul
că, în special în ultimele decenii,
romanul, atât ca text în sine, cât şi ca
subiect de discuţie teoretică, a
provocat o adevărată fascinaţie,
pentru comentatorii de orice fel,
începând de la istoricii acestui gen şi
continuând cu practicienii şi
teoreticienii genului (ultimele două
categorii fiind adesea întâlnite în
persoana unor aceiaşi creatori egal
preocupaţi de cele două aspecte).

Înţeles ca un gen al tuturor
posibilităţilor, romanul s-a arătat
generos celor mai deschise interpre-
tări. Acestea s-au manifestat în cele
mai surprinzătoare forme, pornind

de la echivocul definirii (inclusiv la
nivelul unor reputate dicţionare sau
tratate de gen) şi continuând la
diversitatea de accepţii privind
originea romanului, istoria acestuia
şi relaţia sa cu celelalte genuri
literare. Astăzi, există o multitudine
de teorii ale romanului, unele fiind
lansate chiar de scriitori, altele
aparţinând unor cunoscuţi teoretici-
eni ai literaturii; desigur, printre
mari începuturi se află şi acel
celebru Avant-Propos în care Balzac
teoretizează probleme ale romanu-
lui, în debutul faimoasei alcătuiri
care se cheamă Comedia umană.

Sub forme diferite, acest gen
avea să fie relaţionat mereu cu ceea
ce comentatorii au numit umbra
romanului, adică povestirea, romanul
fiind de la începuturi pentru civili-
zaţie un purtător de informaţie com-
plex şi  având astfel o miraculoasă
funcţie de tezaurizare. Epicul va fi
mereu acceptat şi folosit ca un
vehicul ideal pentru memoria
umanităţii.  E acel „întreg al  unei
lumi” care fixează  intrinseca relaţie
povestire-roman;  despre acest vechi
dar al umanităţii Forster spunea: „Ea
(povestirea, n.n.) e o coloană verte-
brală. Sau putem spune că e o teorie,
începutul şi sfârşitul fiind arbitrar. E

îngrozitor de veche – vine din
neolitic sau chiar din paleolitic.
Judecând după forma craniului lui,
Omul de Neanderthal asculta
poveşti. Auditoriul primitiv era
compus din bărbaţi cu chică, ce
stăteau cu sufletul la gură în jurul
focului, obosiţi de lupta cu mamuţii
sau cu rinocerii cei păroşi, ţinuţi treji
numai de suspense”.

Prin urmare, până a vorbi
despre roman, vorbim mai degrabă
despre povestire, cea care a asigurat
dintotdeauna societăţii omeneşti
conştiinţa propriei sale identităţi.
Orice text istoriseşte ceva: practic, o
întreagă aventură spirituală umană
înseamnă transformarea evenimen-
telor în structură epică; după cum
afirma Ion Pânzaru în prefaţa ediţiei
româneşti a volumului Logica poves-
tirii de Claude Bremond (Bucureşti,
Editura Univers, 1981), totul poate fi
acceptat ca povestire, inclusiv un
tratat de metalurgie, să zicem. Prin-
cipala condiţie este aceea de a spune
ceva despre ceva, ambiţia povestirii
fiind aceea de a re-prezenta lumea,
de a figura totalitatea acesteia,
povestirea având un destin unic:
„(...) destinul rostirii şi al ascultării
unor istorisiri închinate experienţei
şi meditaţiei umanităţii, plăcerii

N
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provocate de joc şi de spectacol,
atribute permanente ale lumii”, aşa
cum sesiza Ion Vlad, într-o cunos-
cută carte  despre acest subiect.
Povestirea, ca formă esenţială
arhetipală a epicului, stă atât la baza
epopeii cât şi a romanului, prin
primordialitatea actului de a povesti,
adevărat eşafodaj al zicerii, comuni-
cării, oficierii faţă de ascultători (fie
ei şi virtuali). În acelaşi timp,
povestirea – ca specie distinctă –
confundată în unele literaturi cu
nuvela (short story) trimite spre una
dintre formele primare de comuni-
care literară, venind după perioada
miturilor şi epopeilor antice,
pregătind gustul publicului pentru
ceea ce se va numi roman şi
confundându-se de multe ori cu
acesta. În termenii lui Gérard
Genette, această relaţie se observă
şi se înţelege la nivelul ridicat de
gen, respectiv de mod narativ.
Povestirea (ca mod narativ) poate fi
străbătută de roman, la fel cum
romanul, ca gen, poate fi
„traversat” de opere literare,
deoarece fiecare text presu-pune,
de fapt, o relaţie absolută,
irepetabilă la acest nivel.

Între fascinaţia pe care o
exercită acest gen şi prolixitatea sa,
dificultatea definirii şi a precizării
începuturilor sale trebuie plasată
orice discuţie despre roman; şi
aceasta se întâmplă deoarece, deşi
se acceptă filiaţia obligatorie cu
marile manifestări epice ale
antichităţii, romanul este
considerat, frecvent, drept un
produs relativ recent, asociat cu
epoca prefacerilor sociale impuse
de industrializarea burghe-ză. Într-
o carte despre roman, frec-vent
citată, Marthe Robert (Romanul
începuturilor, începuturile romanului)
se pronunţă exclusiv pentru
originea modernă a romanului,
neacceptând posibilele începuturi
din epica antichităţii: „În pofida
nobilei sale origini, recunoscută de
istorici şi reclamată uneori de el
însuşi, apărut după unii odată cu
aventura de neuitat a lui Don

Quijote, iar după alţii odată cu
naufragiul şi insula pustie a lui
Robinson Crusoe, romanul modern
este în realitate un nou venit în
literatură, un plebeu care s-a impus
având încă aerul unui parvenit,
uneori chiar al unui aventurier
printre genurile stabilite de secole şi
înlocuite de el încetul cu încetul.
Fără îndoială că, încă din secolul al
XVI-lea, genul este legat de nume
foarte ilustre (presupu-nând că-l
situăm pe Rabelais printre
romancieri) iar la începutul secolului
al XVII-lea Cervantes îi pecetluieşte
deja destinul, dând Cartea Cărţilor,
Biblia profetică, cea care, desfiinţând
Vârsta de Aur a Literaturii, înteme-

iază astfel epoca tulbure a moder-
nităţii; dar în 1719, dată admisă în
unanimitate ca oficială pentru naşte-
rea romanului, acesta reprezintă
încă un gen atât de discreditat încât
Daniel Defoe, socotit a fi cel care a
insuflat romanului întâiul elan,
respinge cu anticipaţie orice asimila-
re a capodoperei sale la acest sub-
produs literar, pe care-l consideră
cel mult „bun pentru bădărani”,
într-un cuvânt, condamnat de pu-
blic. Dacă ar fi să ne luăm după el,
Robinson Crusoe trebuie considerat o
istorie adevărată, în timp ce romanul
este un gen fals destinat prin însăşi
natura sa(…)”.

Obsesia „istoriei adevărate” a

Elleny Pendefunda, Stupina
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caracterizat, de altfel, literatura înce-
puturilor, drept pentru care definiţi-
ile curente, de dicţionar, date roma-
nului evidenţiază caracterul imagi-
nar, obligativitatea ficţiunii, a inven-
ţiei: „Povestire închipuită, scrisă în
proză...” (Littré) sau „Operă de ima-
ginaţie, povestire în proză a unor
întâmplări imaginare, inventate şi
combinate pentru a-l interesa pe
cititor” (Larousse). Se poate uşor
remarca un caracter convenţional al
acestor definiţii şi insuficienta aco-
perire a lor. Între „istorie adevărată”
şi ficţiune, romanul ridică o mulţime
de probleme, atât din perspectiva
definirii şi încadrării sale, cât şi din
posibilitatea clasificării acestuia, mai
cu seamă atunci când ne referim la
romanul contemporan.

Fie că acceptăm că există roman
numai de câteva secole, fie că ne
situăm pe poziţia care priveşte
„devenirea” romanului ca pe un
proces îndelungat, care vine într-o
firească descendenţă a marilor forme
epice specifice antichităţii, această
proble-mă se păstrează, tocmai
datorită faptului că de la bun
început trebuie remarcat faptul că
romanul nu este o formă închisă, nu
este doar o povestire (nu poate fi
definit doar prin raportarea la
dimensiuni, adică orice povestire
mai mare de un număr x de pagini
este roman) şi nu se rezumă doar la
naraţiunea în proză, atât timp ştim
că texte celebre (Satyricon, spre
exemplu) au inclus şi naraţiunea în
versuri. În schimb, rămân
fundamentale acţiunea de a povesti,
care stă la baza romanului, şi
maniera de abordare a realului de la
care porneşte conţinutul romanului,
adică transformarea realului în
efecte de real, făcând ca romanul să
devină epopeea unui timp şi a unui
spaţiu, ajungându-se la performanţa
lui Balzac de a se declara secretarul
istoriei.

De fapt, indiferent de unde am
privi statutul romanului, adevărul
său rezidă în forţa iluziei, iluzia
romanescă, iluzie referenţială în

accepţia lui Roland Barthes, prin a
cărei performanţă sporeşte de fapt
chiar puterea romanului, după
sacramentala formulă „Adevărul
romanului nu este altceva decât o
sporire a puterii lui de a crea iluzia”
(R. B.). Complexitatea iluziei ca act
de creaţie sporeşte atunci când
romanul se desprinde definitiv de
epopee (acceptăm ideea că epopeea
încorporase, anticipând în felul ei,
elemente de roman), pentru că
romanul va însemna o distanţare a
eroului faţă de eroul epopeic, o
acutizare a relaţiilor acestuia cu
lumea inautentică în care trăia. Eroul
de epopee săvârşea fapte de vitejie
pe care toată lumea le accepta ca
valori imuabile, pe când eroul de
roman este marcat mereu de
conflictul dintre aspiraţiile sale şi
ceea ce-i oferă societatea. De la acest
conflict şi de la acea iluzie a realului
care pentru făuritorul de romane
înseamnă de fapt ambiţia de a
schimba realitatea, de a transforma
imaginea vieţii standard, provine
concluzia quasi-generală cum că
romanul este un gen burghez, chiar
avant la lettre, prin burghez
înţelegând, mai precis, o deschidere
spre libertate a sa.

Dar, şi de la acest dar conside-
răm că se poate începe şi o altă
discuţie despre roman, asemenea
aspiraţii „burgheze” le identificăm
în forme epice mult mai îndepărtate;
în afară de prezenţa romanescului în
structurile epopeice, ea se mai
manifestă şi în unele texte cu
conţinut istoric sau moral, în aşa
numitele „povestiri mincinoase” ale
perioadei hellenistice şi, în mod
deosebit, în ceea ce unii comentatori
numesc romanul greco-latin,sau, mult
mai târziu, într-un tip de epic
specific Evului Mediu. Există, prin
urmare, începuturi ale romanului,
cu mult mai departe de sec. XVII sau
XVIII, şi acest fapt nu face decât să
accentueze plăcerea unei discuţii
despre roman.

Romanul, dincolo de aventurile
formei, rămâne însă o structură

mitică esenţială, care îşi propune, în
primul rând, să releve şi să
comenteze datele care configurează
condiţia umană. Aşa cum în toate
domeniile de activitate ale omului
există vocaţia marilor căutări, şi în
literatură este remarcată această
înclinaţie fundamentală a omului
către o continuă căutare, asupra-i, în
primul rând, şi apoi către exteriorul
din ce în ce mai amplificat. El însuşi,
ca gen, aflându-se în starea de
continuă transformare şi căutare,
înscrie mereu datele specifice
explorării, într-o aventură fascinantă
a spiritualităţii omeneşti. Cum arăta
Albérès, romanul apare de la bun
început ca un substitut al morţii: el
vrea să fixeze un destin, oricare ar fi
acesta, dar să-l fixeze; se poate astfel
vorbi de o „boală” a romanului,
comună cu a omului, de a „viola”
alte conştiinţe, de a „trăi” alte vieţi,
într-un continuu care poate să
tenteze ideea de eternitate.

Aşadar, fie că la origine, roma-
nul trebuie să fi fost o povestire oare-
care (fie familiară, fie grandioasă);
evoluţia sa avea să îl ducă spre o
materie tot mai complicată, pe de o
parte, dar şi spre o intimizare a
subiectului tot mai accentuată.
Fundamentală va rămâne însă
relaţia sa cu povestirea, cea care l-a
ţinut mereu viu, mereu cuceritor:
într-o scurtă vreme, când povestirea
aproape că fusese abandonată, în
favoarea unor multiple experimente,
romanul fusese aproape de suicid.
Au venit însă marii făuritori de
povestiri, fie ele ironice sau
parodice, adică postmodernii şi
romanul s-a reîntors la matcă, mereu
configurând mari lumi narative şi
oferind iluzia unor construcţii
mereu noi, într-o istorie în care mare
lucru nu avea cum să se schimbe, de
la omul de Neanderthal încoace
fiinţa noastră fiind ahtiată după
povestiri şi după orânduirea
acestora în mari şi neaşteptate
construcţii epice.
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Gellu DORIAN

Pustia
(fragment)

Unde inima mea bate, locuieşte un vultur bolnav,
seara şuieră în sîngele lui vîntul,
ziua îl bat ploile reci peste nisip,
înăuntru nu este nimeni, ochii îi sunt seci, două

scoruşe în aerul gol,
acolo nimeni nu se închină, trupul de tablă scîrţie

sec,
din mîini i se scurg valuri de ceaţă, din ceaţă se

iveşte un cer plumburiu,
degetele i se fac pene, penele solzi,
solzii lucesc ca nişte banuţi, în cuşcă o floare

sîngerează,
nimeni n-o udă,
lumea crede că va muri, în timp ce ea se mută în

mine
şi-şi face peşteră acolo, din ce în ce mai întinsă şi

plină de umbre
pe care nu le lasă nimeni, pietrele macină tot

timpul,
morar din gura caruia ies sunete care cresc pînă la

asurzire:

1. nici liniştea nu se face cuib în care
singurătatea lasă ouă

pe care doar cerul le cloceşte,
nici zgomotul, nici furia,
doar o aripă bate în ochii stinşi, iar gura celui

mut grăieşte prin lume
în urechile celor surzi,

viaţa este o cîrpă în mîna bucătăreselor, pe care
o storc odată pe an

cînd se fac sloiuri de gheaţă-n ferestre,
iar morţii se răsucesc în mormînt ca-n somn

pruncii care-şi caută ţîţa
sfîrtecată de mîna bărbatului beat,

nici pielea mea pusă la zvîntat pe trupul
femeilor care m-au părăsit

nu se mai face buburuze,
stă ca un cearşaf boţit pe un pat din care nu se

mai trezeşte nimeni,
nici sîngele meu n-o mai îmbujorează,
el stă în vene ca uleiul în candelele neaprinse,
zugrăvite rugăciuni prin biserici,
greşeli uitate în ţeasta popilor avari, glăsuite

încet în judecata lui Dumnezeu,

nimic nu mai e aici,
varul orb, surd,
casa pustie, leagănul gol,
sărbători fără suflet,
magi obosiţi în icoane,

nici liniştea nu mai face zgomot, colcăie într-o
pernă dospită,

la uscat pe garduri de spini, cîrpe stoarse după
ani de zădărnicie
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prin zoaiele lumii,

nici pielea  mea nu mai e pe mine, alunecat
într-un trup de necunoscut,

gros ca un aluat gata de copt,
îmi stă sîngele-n vene -
o să-l bea moartea în cîrciumea ei veşnic

deschisă,
i-i sete mereu.

2. ne trezim,
ne privim ochi în ochi prin oglinda în care

disperarea colcăie
în fiecare şi nu e decît aici, în lanul întins dintre

mine şi sticlă,
celălalt pare liniştit,
sub genele lui nu mai sunt eu,
sub genele mele stă el, orb ca o cârtiţă prin

aerul sterp –
pot număra pînă la trei,
pot număra pînă la o mie,
pot număra incontinuu,
nimic nu se mai întîmplă,
doar afară bat în acoperişuri ceruri multiple
ca între palme aerul făcut franjuri,
pe patul întins se fac riduri, presiunea

tavanului taie vidul
din care muşc numai eu, celălat mimează doar

gustul amar
al următoarei secunde:
fă ochii mari, mi se pare a spune,
ochii mei mari se cufundă în ochii mei mari,
nimic mai fals,
nimic mai neadevărat;

pot privi o dată,
pot privi de trei ori,
pot privi de o mie de ori,
pot privi incontinuu ca într-o carceră deţinutul

al cărui cer
i se termină în suflet,
acolo bat mii de tobe, afară nu se aude nimic,
afară e linişte,
iar în linişte nu se vede nici aerul gol dintre

pleoape,

nici paravanul de sticlă după care îmi place să
mă ascund:

cînd eram mic îmi era la îndemînă să mă arunc
în cer ca într-o vizuină

din care ieşeam bătrîn, furios ca un fumător la
capătul ultimei ţigări;

erai atunci,
eşti unde sunt eu acum unde eram eu atunci –

pot întreba incontinuu,
pot pune o mie de întrebări,
pot pune trei întrebări,
pot pune ultima întrebare şi sparge oglinda din

care să dispar,
dar nu e nimeni aici,
dincolo nu e nimeni,
se lasă în ochi zorii de zi, ca-n hublouri

răsăritul înghiţit de apus:

acum taci, aşa cum tac printre cioburi irişii din
care

încerc să adun pustia.

3. nu ţipă nimeni în urchile mele,
între ele e un zgomot în creştere, cascade adînci

în vreme de iarnă
cînd se deschid albumele pline de fotografii
iar apele dau afară ca norii dintre aripile

îngerilor pe care
nu i-a văzut nimeni –
eu pot spune cu mîna pe inimă că, ieşind din

casa mea ca dintr-un deşert
beduinul în oaza morgana, am văzut
cum pluteau toate lucrurile peste mine,
am simţit cum se furişau toate nimicurile de

care nu aveam nevoie
în ochii mei
abia iviţi din dosul inimii în care am stat

bolnav mai multe vieţi la rînd –
dar aiureli s-au mai spus –

în urechile mele se aud aceste vorbe din care
mă recompun,

aşa cum fac mîinile cînd adună totul într-un
nimic
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căruia-i dau drumul în lume
şi lumea se strînge în jurul lui, se ceartă,
îl face de neatins, pînă cînd, scos din acel ţipăt,
se surpă între urechile mele, din care fug acum,
disperat, oriunde, numai în mine, nu –

nu ţipă nimeni,
deşi nimic nu se mai aude,
nimic nu se mai strigă,
un şir lung de oameni se aşează obosiţi în

trupul meu rămas singur
la marginea  lumii din care toţi fug
să se regăsească într-o viaţă de care iarăşi să nu

aibă habar.

4. într-o astfel de prăpastie înfloreşte o floare
zidită,

nimeni nu a văzut-o vreodată,
toţi se închină în faţa oglinzilor şi cred că din

acea lume

răsare chipul din faţa lor,
în acea prăpastie alunecăm, unii înfloresc pe

loc,
faţa le devine icoană,
alţii nu ajung niciodată la capăt, plutesc aşa la

nesfîrşit,
ei sunt cei care ţin locul viu, disperarea

continuă,
iar cînd este linişte pe umerii lor stă cerul
oglindit şi el,
aşa cum se întîmplă cînd te trezeşti,
te priveşti în ochi şi nu mai ştii cine eşti,

dar nu e deloc adevărat ce se spune despre acel
loc pustiu,

cine vrea să-l vadă, ochi peste ochi, se uită în el
tace şi astfel bănuişte ceea ce poate fi
pe mai departe,

la fel de bine, ca nicăieri, la fel de rău, ca peste
tot.

5. O vezi fără să priveşti anume un spaţiu la
fel de plin,

cuib plin într-un copac înfrunzit,
cuib gol într-un copac desfrinzit –

stai în faţa acelui loc nenumit
ce asteaptă să fie numit,
nu-i dai nicio importanţă, aşa cum nu te

interesează cîtuşi de puţin cerul
care ascunde carnea îngerilor
cu care ai crescut în casa plină de icoane,
şi deodată din cuibul plin cu ouă
se umple cerul,
îţi pierzi ochii printre aripi
pînă ce privirea se face goală ca acel cuib

părăsit –

dai sens fiecărui gest din afara ta
în care intri ca într-o casă în care lumea te

priveşte şi nu te vede,
de fapt nici nu exişti,
cui i-ar păsa de un biet ou din care nu se ştie
dacă va zbura o pasăre
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care va adăsta pe turla bisericii în care crucile
adună sub stern

singura speranţă a omului
care toată viaţa n-a făcut nimic decît să se

roage pentru o altă viaţă
pe care nu o va trăi –

mult mai tîrziu vezi cerul printre frunze,
plin de viaţa pe care nimeni n-o ia în seamă,
din ochii tăi zboră mii de îngeri care nu se vor

întoarce de unde au plecat,
pentru că întoarcerea lor este acolo unde ajung,
aşa cum faci tu după ce rămîi gol pe dinăuntru
ca paharele din care cei însetaţi au băut toată
viaţa –

îţi spui apoi:
şi mie mi-a fost sete şi am băut
şi, după atîta viaţă, încă mi-e sete…

6. Simţi cum se adună pustia în sîngele tău,
i se face loc altui om cu care nu vei mai putea

sta de vorbă
atît de liniştit ca pînă acum, aşa cum făceai
cu tine în casa plină de vorbe ca firele de praf
pe care le ştergeai de pe buzele uscate,
grămăjoare adunate pe coli de hîrtie
peste care trecea mîna ca o femeie căreia nu-i

mai dădeai importanţă,
ostenită în faţa oglinzii în care nu mai apărea
cealaltă, rămasă într-o fotografie
după cămaşa ruptă în coate de atîta rezemare

pe mesele
pe care tăcerea umplea paharele
pe care tu le goleai,
nu pentru că era bine,
nici pentru că era prea rău,
nu era de fapt nici într-un fel,
cum este cînd iernile se copiază una pe alta
şi te lasă singur în trupul tău plin de nimicuri

de care nu te poţi debarasa -
timpul se lega pahar cu pahar,
ochi plin de lume plecată cu ochi gol de lume

de care nu mai aveai nevoie,
cînd în sufletul tău

vin toţi să se rezeme,
găsesc pereţii scorojiţi,
casă cu ferestre închise de după care o culoare

verde rece
te străpunge
şi tu gemi de durere,
aproape că rîzi,
cobori ultimele trepte de unde priveşti în gol
pînă cînd nu se mai vede nimic,
iar cei de lîngă tine cred că au în faţă un

manechin
cu care nu vor să-şi răcească gura,
vorbele lor cad ca alunele din gura veveriţelor,
mătura le aruncă afară,
afară nu se mai aude nimic,
ca acum o mie de ani cînd stăteai cocoţat într-o

suliţă
şi cîntai fericit fără să ştii că eşti mort,
acum eşti mort fără să ştii că eşti viu,
simţi cum sîngele tău se face nisip pe care nu-l

simţi
decît între dinţii scrîşnind
după ultima sorbitură de aer...

7. Cînd mi s-a spus că am inimă, inima mea
arăta ca o cupă

din care toţi beau, fiecare pe la mesele lor,
unii mi-o storceau pînă la ultima picătură de

sînge,
alţii adăugau apă, dar sîngele apă nu se face,
inima mea, ulcior,
mii şi mii de mîini o duceau la guri însetate,
numai gura mea se usca,
de pe ea îşi luau zborul stoluri de păsări care

inundau cerul
care îmi umplea inima,
aşa cum fac femeile în strană cînd toarnă paus

după paus
în venele lui Iisus, în timp ce inima lui se

umple
şi toţi din biserică beau
şi mă uită întins pe o masă,

cînd mi s-a spus că nu mai am inimă,
inima mea era deja cupa aceea goală
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pe care toţi o aruncă, o fac ţăndări
şi, pînă să o adun la loc, pustia îmi usucă

sîngele-n vene,
rîuri secate fără peşti,
cîrciumi goale şi triste, în care nimeni nu intră,
nimeni nu iese, nimeni nu cîntă,
încît Dumnezeu se veseleşte în altă parte…

8. Cînd sufletul îmi era cît un fir de nisip,
părea cît o stîncă

pe care toţi se urcau,
să atingă de pe umerii mei cerul unde de mult

fuseseră uitaţi,
sau aşa li se părea de bine ce păcatul gîngurea

în braţele lor,
fără să aibă un nume,
Cain şi Abel la un loc

prin raiul plin de sînge şi vorbe ce se
rostogoleau

direct în sufletul meu care-şi zidea pereţii din
ce în ce mai înalţi,
pînă cînd ecoul se-ngropa în cap
într-un hangar din care urma să scot cele mai

grele care alegorice,
de cele mai multe ori pînă la uşa bisericii
unde toate trebuiau lăsate afară, cizme pline de

noroi în prag,
drugi roşi de funii la marginea gropii,

cînd sufletul vibra ca o purpură
deja eram pe jumătate mort, din el ieşeau unul

cîte unul
cei care au intrat în el cu picioarele grele ca

plumbul,
ceilalţi se uitau chiorîş, gata să lovească
în toaca de lemn dintre stern şi meninge,
ca apoi să-i văd fugind disperaţi în altă parte a

lumii,
de unde aruncau cu pietre în ferestrele
cîrciumii în care m-am adăpostit fără să ştiu

unde sunt
în sufletul meu cît o stîncă devenită fir de nisip
spuleberat de vînt…

9. Cît trupul mi-era o bucată de catifea roşie
pe care toţi o atingeau în văzul tuturor,
din ce era ruşionos nimic nu-mi era cunoscut,
ţipătul meu de bucurie se cuibărea în urechile

celor din jur,
iar din gura unora ieşeau înjurături pe care mai

tîrziu le-am văzut
oploşite prin cîrciumi pe unde poeţii se fac
buchet
şi beau din acelaşi pahar cu care am fost
înţărcat,
mă lăfăiam prin stufărişuri de vorbe care-mi

zburau pe la urechi
ca nişte fluturi multicolori, habar n-aveam ce

era ăla un înger,
că de fapt chiar eu eram pentru unele femei
îngeraşul care avea voie să-şi strecoare

degetele pe sub rochiile
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sub care ardeau flăcări ale căror limbi îmi udau
buricele,

pe ţîţele lor între care adormeam
pînă ce mă trezeam rumen şi gata de treabă,

cînd trupul mi-a devenit carne de bătut pe
saltele,

nimic din ce e runşinos nu mi-a fost străin,
gura nu mi se mai usca singură în ţipete seci,
umede buze se lipeau de ea,
nu mai era nevoie de vorbe,
ochii spuneau tot ce era de spus,
mîinile traduceau epopei întregi,
pînă cînd rătăcind prin alte cearşafuri cît

mările pline de insule,
trupul a devenit ţinta săgeţilor otrăvite
pe care acum le scot ca pe nişte spini după ce

coroana a fost aruncată
în flăcări,
a căror cenuşă acoperă pustia pe care mi-o trag

peste trup
ca pe o mantie...

10. Îmi trag mîinie de pe faţă ca pe nişte
storuri de pe ferestre,

în spatele lor e întuneric, toţi dorm,
numai tu stai treaz şi priveşti afară ca într-o

apă
în care ai vrea să te arunci,
afară este însă foarte adînc,
iar tu nu ştii să înoţi,
toată viaţa ai stat pe propriile picioare peste

care s-au aşezat
greutăţi care acum te-ar trage la fund,
mîinile fac gestul zborului,
zborul stă înţepenit între umeri, deasupra
acestora,
ca într-un bol transparent peştişorul care n-a

cunoscut niciodată
imenisitatea oceanului,
stai pe loc şi vezi cum de departe vin spre tine

mii şi mii de chipuri,
ale tale nu sunt,
ale altora, nici atît,
umbre nu sunt,

fantome, încă nu,
toate vin şi se ascund în tine, în acel peştişor

din acvariu,
pînă ce ieşi din tine şi adormi în văzul tuturor
fără să-ţi înveleşti ochii cu mii şi mii de
pleoape,
pînă ce în zori, palmele se aşează iarăşi peste

ochi,
în ferestre înfloresc mii de muşcate,
tu începi să fugi prin tine ca un însetat
după un pahar cu apă...

11. Trupul meu e liniştit ca o biserică după ce
enoriaşii au plecat

pe la casele lor şi împart nafura celor care nu
au în ei încă

trupul lui Iisus, vinul
şi-l privesc în pahare prin venele seci ca

pîraiele în timpul verii,
stă lungit pe pat încît şi mie mi se pare că este

mult prea deşirat
încît ce este în afara lui nu mai pot recunoaşte,
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cele cîteva firimituri pe care mi le adun în
palme vorbesc

vlăguite de parcă setea le-ar fi rupt vocea în
două,

aşa cum fac chivuţele pe marginea şanţului
cînd bastîrcile stau în jurul lor ca ugerele sterpe
în buza cuţitului pe care măcelarul îl scoate din

teacă
şi-l trece pe gresie ca pe un arcuş peste sacîzul
din care vor ieşi sunete nemaiauzite pînă

atunci,
stă şi se ghemueşte în el
pînă vin babele ale căror mîini îl frămîntă ca pe

aluatul
din care vor face cozonac burduşit cu rahat –

sus în creanga nucului cîntă cucul,
tot cerul este o mierlă care nu-şi va cunoaşte

puii,
trupul meu un pămînt peste care trec mii şi mii

de paşi
ai căror ochi sughiţă lumina înmormîntată în

ţurţurii de ceară
adunaţi în lumînări ce vor arde din nou
de încă o mie şi o mie şi o mie de ori -

trupul nu mai ştie nimic,
se deşiră pînă cînd aerul îl aspiră,
nu se mai vede nimic din el deşi prin  el

privesc toţi
întinşi în paturile lor din care se vor trezi a

doua zi
cu aceeaşi spaimă pe chip
pe care toată noaptea au strîns-o în braţe şi au

prăsit prunci
ale căror trupuri vor sta întinse
ca pămîntul aşezat peste pămînt, bătut în

picioarele
care-l cară prin casele ce vorbesc la nesfîrşit
prin birturi ale căror inimi nu mor niciodată,
cum pe cer se aprind dintr-odată stelele în

ochii femeii
care aruncă în cuptor încă o dată faţa lui

Dumnezeu
din care toţi vor rupe flămînzi obrajii lui

rumeni

pentru a muri mîine liniştiţi că au greşit şi
iertat

pentru a fi iertaţi
acolo unde nu este nici îndurare nici suspin
ci viaţa cea fără de sfîrţit...

12. Gata, cade pe lîngă trup mîna mea
dreaptă,

după ea, cu un gest sororal, cade, pe lîngă trup
mîna mea stîngă,

trupul ar vrea să plutească uşor,
dar sub el nu sunt ape,
iar cerul e mult prea departe, mult prea senin,
în jur imenisitatea unei lumi în care mă

scufund,
în trup pustia mugeşte ca vîntul printre casele

părăsite,
gata, se aude în acel loc pustiu,
pe cînd aveam aripi, zburam,
ştiu bine cum era,
în dreapta şi-n stînga puteam desluşi aerul

uşor
ca într-o cupă vinul greu ca de plumb prin

vene acum,
puteam zbura la nesfărţit,
cum pot bea acum pînă la sfîrşit,
cad în ochii celor din jur aşa cum din senin

picam odihnit de zbor
în braţele femeii care acum stau lipite de trup
ca într-o statie de scafandru umplută cu aer,

gata, spun,
şi gata rămîne,

deodată se-ntinde o masă pe care stau neatinse
mii de pahare,

mii de păsări lasă din ciocurile lor firimituri
furate de la alte ospeţe,

peste noapte, spre zori, broboane de rouă
umplu paharele,

cei care vor bea vinul lipsesc,
cel care-l va turna în pahare priveşte peste

umăr la femeia lui,
taina pluteşte în aer ca un puf din aripa unui

înger rătăcit
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de la altă cină unde cel trădat era acum lăudat
de cel care a trădat,

aici în curînd masa va fi plină,
pe cel trădat îl vor aminti doar printre toasturi,
apoi vor bea,
vor mînca,
vor cînta,
vor arunca vorbe unii asupra altora,
vor ţipa,
se vor lovi,
sîngele va înflori prin curte,
trandafiri plini de spini peste palmele care ar fi

putut mîngîia
obrajii femeilor ascunşi sub basmale,
pe cel lăuat îl vor uita la un capăt de masă,
aruncînd firmiturile în ciocurile păsărilor,
vinul prefăcîndu-l în broboane de rouă pe

cioburile paharelor
înşirate pe masa a cărei faţă înroşită se va

umple de cute,
arse apoi ca atunci cînd la început
nici cuvînt nu era,
ci doar cenuşă,

gata, s-a auzit,
şi prin miriştea de mîini cosite,
volbura întindea spre cer cupe violacee,
pline de sudoarea păsărilor care au ostenit

toată noaptea cîntînd
pe care o vor bea zorii cu buzele unor femei
care ştiu că fii lor
vor aşeza mese întinse pe care vor fi mii şi mii

de pahare
şi pîini
şi vin
şi oameni care se vor lăsa pustiiţi prin trupurile

lor
ale căror suflete sună ca nişte clopote în boxele
dintr-o cîrciumă de la marginea lumii
unde, singur la o masă, Dumnezeu vede toate

acestea
şi le iartă de mii şi mii de ori,
mîna lui dreaptă îi cade pe lîngă trup,
geamănă, mîna stîngă i se lipeşte de coapsa

stîngă,
pluteşte, deşi ape nu are sub picioare,

zboară, deşi nu are aripi şi cerul este întins şi
foarte senin,

încît oricît de departe ar fi se vede
cum trimite mii şi mii de păsări să lase

firmituri de pîine de la alte ospeţe
la mesele la care pîinea are faţa uitată, ca a lui,
paharele să se umple cu vin,
pînă ce veselia se face huit,
iar masa lui pustie ca sufletul celor uitaţi,

gata,
pentru a cîta oară, gata,
vîntul mugeşte printre casele părăsite,
nu mai plutesc,
nu mai zbor,
mîinile se desprind de trup,
aerul goleşte statuia din care iese femeia
care mă poartă pe braţe
pînă la ieşirea din lume –

de aici încolo descurcă-te singur...

13. Toată viaţa alergi după fericire,
de parcă fericirea ar fi ca floricelele pe cîmpii
sau ca tonetele de îngheţată în timpul verii sau
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ca dozatoarele de bere
şi chiolhanurile cu mici şi iahnie de fasole cu

cîrnaţi
cînd se adună voturile
într-un singur buzunar în care se va oploşi

fericirea unui singur om
pe cînd nefericirea va umple casele,

dacă fericirea este de un singur fel,
nefericirea este de nenumărate feluri –

a celui singur nu seamănă cu a celui bolnav,
a celui singur, zic unii, ar fi un moft, dar e ca

un şoarece prin galeriile
din şfaiţer, e ca un mucegai care acoperă pînza

costumului
cu care te vei îmbrăca o singură dată şi nici

măcar n-o să-ţi pese
cîtuşi de puţin că nu-ţi vine deloc bine,
pe cînd nefericirea omului bolnav mai are o

speranţă,
vin la patul lui toate rudele, prietenii, ba chiar

şi duşmanii
îi vor binele, costă, costă enorm, bani pentru
medicamente, pentru
doctori, pentru leacuri, pentru popă, cine ştie,

ferească Dumnezeu,
te poţi trezi la cap cu un Sfîntu Maslu care face

cît o avere,

în timp ce nefericirea celui singur se poate
strecura pe furiş

într-o cîrciumă, la o masă la care nu vine decît
un chelner generos,

din cînd în cînd, îţi aruncă halba de bere, votca,
iar din boxele agăţate de tavan urlă muzica
a cărei inimă bate ca un ciocan pe o tobă de

tinichea,
nu auzi nimic, nu vezi nimic, plăteşti doar ceea

ce ai băut,
iar dacă ieşi neobservat poţi ajunge acasă

întreg,
gata de încă o nefericită noapte plină de

sughiţuri prin somn,

dar mai este şi nefericirea cerşetorilor care la

văzul leuţului
simt fericirea cum nici poltronul care te-a

minţit cu o conservă
nu o simte, cu toate conturile lui burduşite
şi vînate de fisc,

dar cîte alte nefericiri nu mai sunt,
încît să alergi toată viaţa după o amărîtă de

fericire
este cea mai mare nefericire
pe care e bine să nu o doreşti nimănui,
că se gudură în sufletul tău pustia,
iar inima se face mii de cuiburi părăsite
în care iarna se vor oploşi ciorile –

singur nu înseamnă întotdeauna şi singurătate,
singur poţi fi fericit
dacă nu alergi după fericire ca nebunul printr-

un ospiciu
în care toţi nefericiţii sunt fericiţi...

14. Locuiesc într-un cuib,
zi şi noapte arunc din el ouă părăsite,
numai mama, cînd tăia găinile pentru că nu

mai făceu ouă cu bănuţ,
golea cuibarele de ouăle clocite, stropea cu

agheasmă, făcea cruce
şi pe furiş arunca spurcatele fără viaţă în

closetul din fundul grădinii,
să nu afle nimeni,

dar eu ce fac acum,
toţi ştiu că arunc din trupul meu zboruri

moarte
printr-un ochi de fereastră spart, gol, se vede

prin mine
pînă în fundul inimii, o grădină şi ea plină de

bălării,
cînd stau singur la masa din colţ
cu votca în faţă, care nu mai are nici ea nimic

de spus,
tace şi se face nevăzută prin gîtul meu
care în curînd va sughiţa ca un copil după ce-a

golit sticla de lapte
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şi morsocă biberonul din care nu mai iese
nimic,

ce fac de fapt, cînd îmi golesc inima de toate
relele,

ocolesc privirile celor din jur
şi arunc cuibarul în altă parte a trupului,
prin ochi sute de păsări îşi lasă penele,
violonişti întinşi pe viori, cu gurile visînd rîuri

de vin,
zece femei le descîntă,
numai una singură mă duce cu vorba pînă la

uşa ei
de după care nu se mai simte nimic,
sub  preşul întins doarme pămîntul în mine –

cuibar gol prin care mîinile ştiu să alunge
ochiul

plin de venin
pe care nu-l bea nimeni,
nici pleoapele nu se mai închid peste el cînd stă

lăbărţat pe tot cerul –

e la fel de rău şi-n acea parte a trupului în care
mă adăpostesc,

nimeni nu vine,
nimeni nu pleacă,
toţi stau pe loc ca şi cum nu ar fi acolo
unde eu nu mai sunt decît praful respirat uşor

de ultimul nor
în treacăt prin golul lăsat de plecarea mea –

ştia mama de ce numai în fundul grădinii nu
căutau decît

ciorile ouălele pe care le arunca din cuibarul
în care nu mai cădeau cloşcă găinile
ale căror capete picau sub buza toporului
cum mîna mea ostenită pe întreaga mea

absenţă din mine...

15. Acum toţi se joacă cu trupul meu, îl scot
din oglindă
şi-l întind prin casă ca pe un preş, să-l vadă
mai bine
tălpile cu care-l privesc,

pare o jucărie stricată, din spatele argintului
iese ostenit ca după o lungă viaţă dusă cu greu
prin trenuri
printre cerşetori,
printre femei bătrâne cu amintirea veteranilor
de război
pe feţele lor ca nişte papirusuri pe care stau
scrise
biletele gratuite de călătorie pînă unde le  lasă
puterile şi puterea,
printre emigranţi osteniţi şi şuţi
cu mîinile visînd deodată în sute de buzunare,
printre elevi şi studenţi,
navetişti spre nicăieriul de mîine,
lume care habar nu are cine sunt,
şi e atît de bine aşa,

nu ca acum cînd îl aruncă în sus,
iar sus nu e nimeni să-l prindă,
îl lasă jos, acolo stau o mie de mîini şi-l
destramă ca pe nişte cordele
dintr-un ţol cu care au fost îmbrăcaţi toţi
care l-au adus pe lume şi l-au abandonat
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în spatele unei sticle din care este smuls şi făcut
praştie
în mîna unui copil care nu ştie nici dacă gestul
lui este joacă
sau sentinţă,

pentru mine e foarte limpede,
atît de lipede încît îmi culeg ochii de pe jos şi
mă privesc
de acolo din spatele meu, de unde, în faţa lor,
apar speriat
şi făcut  bucăţele, cum s-a întîmplat de atîtea
ori cu fantoşele
pe care le aruncam în foc după ce din trupul
lor
nu mai ieşea viaţa de care să ne bucurăm
sau le îngropam la marginea satului
să ne aducă ploaie pe timp de secetă,
dar seceta usca gîtlejurile prin cîrciumi
iar Dumnezeu arunca paie pe foc
să le arate celor care-l uită că se poate muri fără
să fi cunoscut
cîtutuşi de puţin gustul bobului de mei
căzut prin ţesătura sacului pentru a încolţi din
pămîntul
pe care-l cari toată viaţa cu tine,
sterp, şi acum gata să încolţească din oglinda
prin care te uiţi
cu un milion de gînduri din care pînă la urmă
nu mai rămîne nimic –

altădată îl lăsau în seama mea şi făcem cu el
ceea ce credeam
că e mai bine pentru mine,
la început nu ştiam ce să fac şi de ce-l port cu
atîta nepăsare
printre spini, peste pietre, prin praf, prin
ierburi,
pe furiş prin cămări după tot felul de
bunătăţuri de care habar nu aveam
ca are nevoie, prin cimitire şi biserici,
prin şcoli, pe străzi, prin biblioteci, prin trupul
fetelor,
pînă ce uşile cîrciumilor s-au deschis larg
iar lui i s-a făcut sete şi a băut
pînă ce un deal întreg de pruni s-a uscat,

pînă ce dealuri întinse cu vii au dispărut,
pînă ce, făcut preş, stă întins pe jos
şi priveşte prin tălpile celor care-l calcă
şi-l scot la uscat pe garduri, ca un steag sfîşiat
după luptă,

dar dintr-odată trupul a devenit foarte preţios,
mă uit la el ca la ceva nepreţuit,
nu mai arunc în el tot felul de nimicuri,
la cea mai mică lovitură s-ar sfărîma şi mi-ar fi
foarte greu să-l culeg
firimitură cu firimitură,
orice spaimă cît de mică devine apocalipsă,
nu-l las să se tăvălească prin aşternuturi
străine,
nici în hainele lui nu se mai simte prea bine,
sumedenii de vrăbii şi-au făcut cuib în el,
cu sumedenii de mîini le alung,
în urma lor grămăjoare de găinaţ pe care o
femeie
le adună cu făraşul şi le aruncă afară
unde va creşte iarba, va fi iarăşi cosită,
va foşni în căpiţe,
tu vei hoinări liniştit la nesfărşit, la nesfîrşit...

16. Cînd trupul devine pustiu, cîmp acoperit
de gheţuri,
îi vezi cum acoperă oglinda,
să nu ieşi din spatele ei, unde de atîtea ori te-ai
ascuns,
aruncă peste ea o pînză neagră,
prosoape adunate toată viaţa să le poţi oferi
din nemişcarea ta
celor care vin să te vadă şi să ia ce le-ai lăsat,

de după oglindă nu se mai vede nimic, e pustiu
şi doar de după grindă, pe unde sufletul stă
chircit,
priveşti cine se uită la tine,
cine se uită la ce-ai făcut şi poate lua,
la păhărelul de rachiu din care varsă un strop
şi pentru tine,
la colacul şi lumînarea aprinsă, în miraza căreia
ţi se vede chipul ca al lui Iisus în noaptea de
Înviere,
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dar le e frică să nu ieşi cumva de acolo
şi s-o iei iarăşi de nebun spre cîrciumă,
ba chiar ţi-au legat picioarele cu un colan de la
capotul soţiei,
pe care, pe furiş, una din vrăjitoare, pe care
nimeni n-o ştie,
vine şi-l taie, îl strecoară în buzunar, se uită
spre grindă,
unde ştie că-ţi stă sufletul, gata s-o ia la
colindat
peste tot pe unde ai fost,

le e frică, zău aşa, să n-o ia după el şi sufletul,
cum s-a mai întîmplat, şi să secere moartea în
jurul lui
vieţile celor ce stau la priveghi cu spaima cu
care au venit pe lume,
dar şi cu bucuria că nu sunt ei în locul tău,

dar ţie îţi este bine,
chiar în clipa următoare te-ai dus la cîrciumă
şi l-ai făcut pe cel de la masă, cu care tocmai te
certaseşi zilele trecute,
să-şi verse paharul, la fel şi pe al doilea, şi pe al
treila,
pînă ce, nervos, iese afară şi cade lat
cu faţa aruncată în cer
unde te vede rîzînd,

aşa se spune, să nu iasă cumva din oglindă la
miezul nopţii,
să zgîlţîie porţile şi patul în care a dormit,
o pînză neagră, ca noaptea fără dimineaţă,
prin care vei hoinări la nesfîrţit, la nesfîrşit
pînă ce vei ieşi definitiv din memoria lor
şi vei vedea iarăşi lumina de care numai tu te
vei bucura.

17. Nu este bucurie mai mare decît aceea de a
sta
în propria ta lumină, ca în propriul tău trup,
ca în propria ta casă,
ca în femeia ta care ştie că lui Dumnezeu îi
place dragostea
pe care şi ţie ţi-a dat-o,

iar tu ai făcut din ea cîrpă cu care s-au şters alte
mîini
cînd mîinile tale acopereau alţi sîni,
cînd gura ta săruta altă gură,
cînd credeai că îţi aparţii fără limită, fără limită,
fără limită,
cînd mîinile tale erau ale lui Pilat,
şi Pilat se spăla de toate păcatele lui,
iar pe ale tale le bătea în cuie,
le arunca în gura lumii,
şi gura lumii umplea cîrciumile cu ele,
te lepăda ostenit în propriul tău trup
ca în propria ta casă,
ca în propria ta lumină care nu mai era bucuria
pe care o trăiseşi cînd toate erau la locul lor
iar tu le găseai rostul după chipul şi
asemănarea
liniştii tale la care ai vrea să te întorci
dar drumul nu duce decît înainte...



Vara 2011 | Contact international 801

18. Celălalt vine din cealaltă parte, din
spatele unui zid
prin care te priveşti cum te apropii de tine
fără să ajungi,
fără să te atingi,
fără să-i auzi vorbele,
fără să-ţi simtă disperarea cu care îl priveşti,

trupul lui de aer nu respiră aer,
trupul tău de carne respiră aer şi miroase a
pămînt,
pămîntul este plin de trupuri,
aerul este plin de suflete,
sufletele nu au miros,
ceara arde în această parte de lume,
lumina ei se stinge odată cu tine,
în timp ce dincolo se aprinde aceeaşi lumină
în al cărei trup cazi,
nu te vezi,

celălalt te vede, eşti atît de tăcut încît poate
număra toate
drumurile tale, toate cîrciumile prin care ai
stat,
toate femeile care te-au aşteptat,
toate cuvintele care au minţit,
lui i se pare că ai făcut atît de puţin din cît ai fi
putut face,
încît din acea clipă începe să te împlinească
aşa cum n-ai putut fi,

nimeni nu are timp pentru tine, doar el
se osteneşte la nesfîrşit,
pentru că din ce adună în tine,
numele tău risipeşte,
dimineaţa nu se trezeşze, este treaz,
ziua nu stă locului, ci zideşte ce tu risipeşti,
seara nu cade în trup, ci împreună cu acesta
toată noaptea păzeşte fuga în care ai putea
intra pînă în zori,
care fac totul nevăzut,
încît Dumnezeu priveşte primul om căruia nu-i
lipseşte nimic
pînă în momentul cînd numele aceluia devine
altul, şi altul,
şi tot aşa pînă la tine,

cel care priveşte spre celălalt cum se apropie
şi nu înţelegi de ce nu sunteţi niciodată doi,
ci mereu unul singur
risipit în sine ca lumina în întuneric...

19. Am fost odată foarte singur,
atît de singur că nici eu nu ştiam de mine,
nu ştiam unde sunt,
nu ştiam ce vreau,
nu ştiam nimic,
pînă cînd au venit cîţiva prieteni
şi fiecare m-a privit prin ochi adînc în suflet,
iar pe obraz a apărut viaţa de culoare roz,
era atît de fumoasă că uitasem cum arată,
am stat la o masă şi am băut,
de fapt şi pînă atunci băusem, dar trupul nu
simţea decît ură
şi disperare,
cu ura m-am lămurit imediat, n-avea rost să o
ţin în inima mea
care se făcuse ca o cană plină cu smoală,
dar cu disperarea numai cînd privirile pline ca
nişte cupe cu vin
băute cu sete
m-au făcut s-o alung
şi s-o înlocuiesc cu viaţa cea de culoare roz,
că eu ştiam doar cum e viaţa de culoare gri,
cea de culaore vineţie,
cea de culoare albastră,
dar de cea de culoare roz habar n-aveam că
locuia în mine şi nu îndrăznea
să se arate pe obraz,
pentu că peste el dădeau năvală mii şi mii de
ochi
care o ascundeau în trupul meu care era ca o
scorbură
în care, chiar în acele zile cînd au venit
prietenii, se pregătea să cînte
cu-cu-veau, cu-cu-veau,
dar după primul pahar fericit şi-a luat zborul,
că pînă atunci băusem numai pahare triste,
cu sutele, poate chiar cu miile, şi-i plăcea atît
de mult
încît şi-a exersat cîntecul pînă pe vîrful ciocului
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în care limba ei spurcată şi ascuţită tremura ca
un ac
peste albia unei vene secate,
na, i-am zis, îneacă-te şi du-te acolo unde
singurătatea îşi face cuib,
eu am altceva de făcut,
mai am de iubit o mie de femei,
mai am de băut mii de pahare,
mai am de văzut lumea,
şi apoi încă pe atîta timp pentru a scrie despre
toate acestea,
despre tine am scris atît de mult
încît, gata, nu mai am pic de imaginaţie pentru
tine,

nu mai am timp de pierdut cu toţi nefericiţii
lumii
care-şi făcuseră obiceiul de a-mi plînge pe
umeri,
încît îi credeam îngeri,
dar nu erau decît ura şi disperarea mea

care nu aveau ce căuta acolo,
pentru că trupul meu a fost lăsat pe lume
să se bucure în acelaşi timp cu sufletul,
să privească toate feţele fericite prin care
Dumnezeu se uită la mine...

20. Genunchii mei cad în genunchii mei,
se fac ghem,
se rostogolesc peste luciul oglinzii,

acolo
este iarba cu linişte, necosită vreodată,
loc verde,
unde nu este nici durere, nici întristare, acolo
sunt doar
doi-trei prieteni cu care ciocnesc paharul
ca în cer cloptele ai căror băutori devin nefilimi
căutaţi printre sticle,
acolo unde lung şir de ani am privit luciul apei
din care beam
chiar chipul meu după asemănare,
nici vin,
nici votcă,
nici horincă,
nici absint,
nimic, doar lacrimile şi deodată zîmbetul cu
care toţi ne-mbătam,

era linişte, era seară, poetul era adminitrator,
inventase poezia şi nu mai avea inimă,

cum să nu cazi în genunchi şi de acolo să
priveşti în tine pustia,

ce să faci cu tine fără tine –

erau atît de mulţi în jur
încît acum nu mai văd nici unul –

ochii mei se închid în ochii mei,
luna mă aruncă afară din apă...


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ilustrațiile de la pp. 777 sunt semnate de Traian Mocanu
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Gheorghe Andrei NEAGU

Dezertorul

ancul îşi opri goana
brusc. Nici nu ne-am
dat seama de izbitură.

- Gata, zise ochitorul repezindu-se
spre trapa de evacuare.

Icnind de oprirea bruscă, am prins
mirosul de cordită.

- Am primit pachet băieţi, le-am
zis. Nu mi-a răspuns nimeni. Nu m-
am mirat. Nici eu n-aş fi răspuns da-
că altul din noi ar fi vorbit. Priveam
năuciţi nevăzând şi neştiind mare lu-
cru. Primul s-a trezit Surdu. Nu-l
chema Surdu. Aşa îi ziceam noi, că
era surd, când ceilalţi trăncăneau în-
tre răgazuri vrute şi nevrute. Tu nu
zici nimic? Ce? , întreba el - şi noi râ-
deam. Întreabă-l pe Surdu, glu-
meam, când n-aveam răspuns la
întrebări pe care dracul probabil ni le
punea nouă, viermi colcăind prin
tranşee, obligaţi să respectăm ordine.
Noi nu întrebam. Noi voiam răspun-
suri.  Noi care la primul ordin,
trebuia să sărim înainte, indiferent
de întrebările şi răspunsurile noastre.
Pe Surdu îl chema Rapalete. Era mai
deştept sau era mai prost ca noi. Dar
el nu se întreba şi nu răspundea.
Surdu vorbise de data asta, iar şocul
a fost suficient de puternic să ne
scoată din inerţie.

- S-ar putea să ne aştepte
dobitocii. Oricum, înăuntru nu mai
puteam rămâne. Flăcări lungi şi
subţiri lingeau rezervoarele exterioa-
re. Curând totul avea să se termine.

- Ieşiţi! răcni Ghinea.
Întâi se rostogoli ochito-

rul. Ceilalţi după el. Ne stri-
veam în cădere. Grămezi de
carne ambalate în saci negri,
terfeliţi, ce fuseseră cândva
uniforme.

Primul care s-a ridicat s-a repezit
spre dreapta. Instinctiv, toţi am luat-
o după el. De ce? Spre dreapta, spre
stânga, avea cineva să ştie? Un
glonte ricoşă în apropierea şenilei.
Am perceput în fracţiune de secundă
un rus care trăgea de după movila
de pământ. Asta după ce ne-am
trântit cu toţii la pământ. Nu mai
trăgea nici rusul. Aştepta probabil ca
şi noi să afle.

Am băgat de seamă dintr-o ochire
că rămăsesem în urmă. Ceilalţi se
rostogoleau înainte. Mereu înainte.
Aşa era ordinul.

Ne depăşiseră infanteristii. Gloată
zdrenţăroasă, gonind în urma
ultimelor tancuri aruncate în luptă.
Fără să ne vorbim, am început să ne
târâm, când pe pământ, când doi trei
paşi, în picioare, spre oraşul din care
pornisem.

Într-o margine a drumului,
cadavre lipsite de dreptul creştinesc
de-ngropăciune. O maşină sanitară,
răsturnată de-o lovitură de obuz,
sfârşise chinul celor dinlăuntru. Tru-
purile fuseseră aruncate anapoda.

- Asta ne mai trebuia.
Mişcă-ţi turul în tăcere sergent, îi

spuse el cu glas dogit de fum şi de

oboseală. Ochelarii îi spânzurau în
jurul gâtului năclăit de sudoare
neagră, legaţi cu o sfoară de aceiaşi
culoare.

Andrei îl privi tăcut. Îşi ridică
mitraliera pe umărul solid, făcându-i
semn s-apuce rezerva de cartuşe
rămasă intactă lângă mitralieră.
Împrejur numai morţi scuipaţi de
sanitara distrusă, ca nişte măsele
stricate dintr-o gură bătrână.

Un geamăt slab s-auzea de
undeva din marginea porumbului
strivit de măcel. Furişându-se printre
cadavrele risipite, Călin ne făcu
semn să ne apropiem. În faţa lui, o
femeie în uniforma crucii roşii, se
chinuia să-şi tragă fusta peste ceea ce
mai rămăsese din explozia unei
mine. Picioarele şi le pierduse, dar ea
tot mai credea că le are, din moment
ce-şi tot trăgea în jos fusta sfâşiată.

Sângele-i curgea din cioturi. Era
slăbită.

- Leagă-i resturile alea, îi zise
Ghinea lui Călin întinzându-i
bretelele de la o mască de gaze
rătăcită prin apropiere. Călin se
apropie încrâncenat. Îi apucă
zdrenţele cu o mână, încercând să
înfăşoare cioturile vineţii. Femeia
bolborosi ceva ducându-şi mâna
dreaptă spre bluza umflată la piept.

T
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În mână ţinea un pistol. Trase
nesigur. Glonţul se-nfipse-n morma-
nul din stânga lui Ghinea.

Călin îi dădu o lovitură peste
mână înjurând-o. Pistolul zbură
lovindu-i în cădere creştetul.

- Căţea sovietică! zise Călin,
apucând pistolul căzut . Femeia-şi
pierdu cunoştinţa. Îi strânse bine
picioarele retezate, ridicându-se alb
ca varul.

- N-am crezut, n-am crezut,
bolborosi, ajungându-ne din urmă.

Andrei mergea bălăbănindu-şi
mitraliera pe umăr, cu uşurinţa pe
care i-o dăduse căratul găleţilor pe
coromâzlă.

Ceilalţi îl urmau ca nişte năluci
printre cadavre, sărind din când în
când peste gropi.

- Asta-i pentru reântregirea
neamului băieţi, zise Iuga, mecanicul
nostru socialist, privind la mormanul
de cadavre adunate dintr-o groapă
de obuz. Aici ne-a adus Antonescu.

Andrei îşi făcu semnul crucii
rapid, pe ascuns. Se aplecă apoi şi
ridică de jos o mitralieră părăsită pe
care abia atunci o zărise. O privea de
parcă nu mai văzuse niciodată o
armă. Avea banda prinsă în
interiorul închizătorului. Şi, tot atât
de simplu şi pe negândite cum se
înclinase, trase o rafală. Atât de
neaşteptat fusese totul, încât ceilalţi
încremeniră privindu-l. Primul s-a
trezit Ghinea, răcnind furios:

- Termină, i-o reteză cu ciudă. Nu
admitea nici o cârteală împotriva
Mareşalului. Iuga tăcu. Îi era
indiferent. Se hărţuiseră destul şi-i
era recunoscător comandantului că
nu-l denunţase până atunci.
Bombăneala lui fusese primită la
început cu un fel de bonomie.
Antonescu era doar salvatorul
României, omul care pusese ordine
în ţară punând la punct atât pe
legionari, cât şi pe ceilalţi.

Treptat Iuga prinsese curaj, iar
vorbele lui începeau să capete
contur. După Stalingrad, păreau să
se confirme ideile socialiştilor. Tăcuţi
ne îndreptam prin praful de august
spre Huşi, sperând în câteva zile de
refacere. Venirea mareşalului pe

front declanşase acest atac, ca un fel
de atenţionare a ruşilor. Mai suntem
şi noi pe aici  părea să spună valul
atacatorilor flămânzi şi disperaţi,
aruncat pe neaşteptate dincolo de
Prut, într-o vreme când ruşii n-
apucaseră încă să-şi consolideze
poziţiile proaspăt cucerite.

Zăreau deja siluetele dealurilor de
peste Prut. Tranşeele săpate în grabă
erau ca nişte răni slujind o cauză în
care nimeni nu mai credea. Un şuier
ciudat, ca o fâlfâire, străbătu
văzduhul în spatele nostru. Ne-am
trântit instinctiv la pământ.

O explozie ridică pământul în
valuri la câteva sute de metri în
spatele nostru.

- Trag ca nişte ţucălari, mormăi
Rapalete. Niciodată nu-i admirase pe
ruşi la capitolul precizie. Trăgeau
îndelung mii de proiectile,
sfârtecând la întâmplare pământul.

Bombardamentul ruşilor îşi
continua semănatul de-a surda,
lăsându-ne să ne vedem în linişte de
deplasarea noastră deloc onorabilă.

- Eu nu mai pot, zise după o
vreme Iuga aşezându-se brusc pe
marginea unei gropi de obuz încer-
când să-şi adune bocancul rupt de-
atâta purtare. Ne-am aşezat împreju-
rul lui, privindu-l. Nici noi nu mai
puteam. Eram flămânzi, descurajaţi
şi obosiţi de-atâta vânzoleală.

Ghinea îşi desfăcu porthartul,
privind planul ce-i fusese  înmânat
înainte de începerea atacului.
Aşteptam în tăcere. Foamea ne
sfârşise. Nu mai voiam nici să
vorbim. Pământul continua să ne
tremure sub picioare, iar zgomotul
bombardamentului, continua să ne
facă să realizăm pentru a nu ştiu câta
oară, prezenţa morţii.

- Păcat că n-am controlat cabina
furgonului sanitar, zise Călin
jucându-se cu baioneta ciobită în
vârf. Făcuse o adevărată pasiune din
aceste aruncări şi din cotrobăitul
morţilor. Nu-l condamnam. Ne
salvase de multe ori, fie cu o pereche
de încălţări duşmane, fie cu o
lovitură bine ţintită.

- Gata băieţi, acum suntem printre
ai noştri, zise Ghinea încercând să ne

trezească din amorţeală, după ce
percepu în apropiere un zgomot de
obuziere româneşti.

- Care ai noştri? Am făcut
foametea în toată Basarabia, de parcă
am fi fost la Stalingrad. Noi nu mai
aveam ai noştri, noi suntem doar ai
mareşalului, iar el nu mai este al
nimănui, mormăi Iuga.

- Taci mă, şi hai sus trântorilor.
Ne-am ridicat anevoie, târându-ne

încălţările.
Pas cu pas ne îndepărtam de

zgomotul luptei de artilerie.
Nici n-am ştiut cum am ajuns

printre ai noştri. Curând am dat
peste un adăpost.

La intrarea în adăpostul coman-
dantului, stat-majoriştii ne priviră
surprinşi. Maiorul îl opri cu un gest
pe Ghinea să raporteze.

- Ştim tot. Din păcate alte tancuri
nu mai am. Stai prin preajmă.
Lucrurile nu par a fi aşa cum ne-am
fi aşteptat. Nemţii n-au pornit odată
cu noi. Ne-am aruncat singuri în
gura lupului. Cred că va trebui să ne
retragem iar. Până atunci vedeţi că
mai e pe aici pe undeva o şeniletă
blindată defectă. Poate o puneţi pe
picioare, ne îndemnă el întorcându-
le spatele. Am salutat. Încă am mai
salutat şi plecat în căutarea vehicolu-
lui, a mâncării şi al unui adăpost
pentru noi.

Zgomotul exploziilor ne-a luat ca
din oală. Am sărit în picioare,
cărându-ne trupurile prin zorii
sfârşitului de august, cu o silă
bolnavă. Fasolea înghiţită de cu
seară ne făcuse numai pocinoage.
Bordeiul puţea, iar contactul cu aerul
răcoros, prevestitor de toamnă era
înviorător.

- Ticăloşii, răcni Ghinea amenin-
ţând cu pumnii obuzele ruseşti ce
cădeau la fel de anapoda peste noi şi
peste nimeni, ca întotdeauna. Doar
am semnat armistiţiu, mai zise el
încheindu-şi tunica.

Într-adevăr, de două zile eram în
dilemă. Se zvonea că mareşalul
ceruse armistiţiu. Plutea un zvon
ciudat printre noi, iar nemţii păreau
să se bucure de norocul ce dăduse
peste ei, lăsându-i să se refacă. Din
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umbră se ivi un pâlc de stat-
majorişti.

- Sunteţi gata? Întoarcem armele.
Regele a ordonat să luptăm contra
nemţilor.

Nu ne venea să ne credem
urechilor. Asta însemna sfârşitul.
Totdeauna am crezut că se va sfârşi,
dar nu ne-am putut închipui că s-ar
fi sfârşit astfel. Ne-am repezit la
şenileta pregătită cu o zi înainte.
Andrei îşi luase mitraliera pe care o
purta ca pe un trofeu, iar Rapalete cu
rezervele în spinare îl urmă ca un
câine credincios.

- Hai la vecini, îi spuse coman-
dantul lui Ghinea.

Şenileta ieşi nepăsătoare la
zgomotul exploziilor ce ne aduseseră
deşteptarea.

-Nemţii începuseră predarea.
Ieşeau din adăposturile improvizate
, sarcastici, de parcă s-ar fi bucurat
că-i luăm prizonieri.

- Tare i-aş mai ciurui, mormăi
Andrei ridicându-şi înălţătorul
mitralierei.

- Ţineţi leoarba-i rosti Ghinea pe
şoptite.

- Da ei cum ne-au hăcuit în
Crimeea, zise şi Iuga aprinzându-şi
unul din chiştoacele cu care se
aprovizionase. Ghinea nu mai zise
nimic. Îl privi pe colonelul slab şi
smolit, cum discuta cu unul din
interpreţi transmiţând ordine pentru
încolonarea prizonierilor.

- Cum dracu se predau aşa, zise
Rapalete.

- Dac-ai avea cur în loc de cap te-
aş înţelege. Nu ştii că am trecut de
partea ruşilor, vorbi Iuga atotştiutor.

- Mănânci rahat. Îi faceam
prizonieri pentru ca ruşii să-şi vadă
de-ale lor. N-avem nevoie de ei în
ţară, mormăi Andrei băgând un
cartuş pe ţeavă.

- Eu îţi spun că am trecut de
partea ruşilor, insistă Rapalete.

- Puşchea pe limbă. Atunci de ce
trag în noi? îl întrerupse Călin.

- Gura, zise Ghinea coborând din
şeniletă să-şi dezmorţească  picioa-
rele. Nemţii se încolonau fără
împotrivire. Obuzele ruseşti, cădeau
în prostie spulberând ţărâna,

spurcând aerul. Curând, valurile de
fum năvăliră peste noi, întunecând
răsăritul de soare pe care-l
aşteptarăm cu toţii.

În tranşeele golite de nemţi, se
înşirau trupele române. Soldaţii
buimăciţi îşi luau posturile în
primire, fără a înţelege mare lucru.
Primiseră ordinul şi-l executau, aşa
cum făcuseră de ani şi ani de zile. Şi
ce trupe. Câteva cătane bătrâne,
asigurau o brumă de linişte şi calm,
printre puiandrii veniţi să le
întregească rândurile. Nemţii
zâmbeau privind românaşii răsfiraţi
la mare distanţă unul de altul, grăbiţi
să se depărteze de linia frontului.
Soarele se ivi pe cer, risipind norul
de fum şi dezgolind încă o dată
priveliştea războiului.

Un huruit se auzea din depărtare.
Erau ruşii.
Până atunci nu-i văzuserăm decât

morţi sau răniţi. Acum veneau
liniştiţi, fără teamă, gata să lupte
alături de noi, ca aliaţi.

Colonelul dădu ordin să ridicăm
steagul regimentului pe antena
şeniletei. Atât mai rămăsese din
regimentul de blindate.

L-am ridicat şi am privit coloana
de prizonieri germani cu invidie.
Pentru ei războiul se terminase.
Pentru noi, mai va. Până acum, cu
ruşii ca inamici, o dusesem destul de
bine. Nu era cine ştie ce de capul lor.
Erau slabi ochitori, dar mulţi. Cu
asta ne sufocaseră mai tot timpul. Pe
când împotriva nemţilor n-avea să
ne fie prea uşor. Le cunoşteam
măiestria.

Cocoţaţi pe tancuri, ruşii apărură
la vedere în coloane lungi. Nu se
grăbeau. Veneau cu prudenţă,
aşteptându-se la cine ştie ce şiretlic
din partea noastră. Şi tare le-am mai
fi ciuruit fundurile dacă am fi avut
voie s-o facem.

- Care ştii ruseşte? întrebă unul
dintre stat-majorişti.

Se găsi printre noi un basarabean
blond şi spelb, care fu trimis ca sol în
faţa lor, gata să slujească şi ca
interpret pe lângă ofiţerul nostru,
pregătit de tratative.

Ruşii se apropiau cu aceeaşi
încetineală precaută. Nimeni nu se
uita la parlamentarii noştri. Curând
fură acoperiţi de zgomotul tancurilor
ce se apropiau huruind.

- Eu zic c-ar trebui s-o ştergem,
spuse Călin către Ghinea rămas
stană de piatră.

- În şeniletă! ordonă acesta pe
şoptite.

- Dă-i drumul, comandă Ghinea
potrivindu-şi binoclul spre linia de
care ne îndepărtam în goană. Ruşii
nu-şi dădeau seama ce se întâmplă
cu noi. Erau ocupaţi cu ocuparea
tranşeelor noastre. Dădurăm steagul
la iuţeală jos. Zgomotul de
împuşcături nu l-am auzit. În schimb
l-am auzit pe Ghinea spunând:

- I-au împuşcat pe ofiţeri. În
tranşee nu ştiu ce se întâmplă. Ţine-o
mai pe văgoaia aia, spuse el arătând
spre-o vâlcea ce ducea într-o pădure
spre Hârlău. Andrei îşi mută
mitraliera spre spate. Ruşii ne lăsau
în pace. Probabil că nu reprezentam
mare lucru, ori ne pierduseră din
vedere.

- Dac-am avea un radio, mormăi
Călin pe sub mustaţă. Nimeni nu-l
luă în seamă, deşi cu toţii simţeam
acelaşi lucru. Am fi vrut să ştim pe
ce lume suntem. Nu ne-am oprit de-
cât la Huşi. Ultimii nemţi părăsiseră
oraşul. În oraş nu se aflau decât
câteva companii de pufani, pentru
refacere. Aşteptau să le sosească
rezerva pentru sporirea efectivelor.
Nici nu bănuiau ce-i aşteaptă.

Ne-am oprit în dreptul unei
fântâni şi ne-am trezit înconjuraţi de
câteva cătane hârşâite de front, cu
chipurile încruntate.

- De unde veniţi mă? ne luă la
întrebări un sergent major.

- De pe front, a spus Ghinea calm.
- Asta să i-o spui lu mutu. Noi

ştim că e pace. Aşa a spus regele.
Front nu mai există.

- Regele? Care rege? nu-şi putu
stăpâni mirarea Andrei, coborând cu
mitraliera într-o mână.

- Ori nu ştiţi? De azi noapte regele
Mihai repetă într-una: români
războiul s-a sfârşit. Au trecut trei
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coloane cu prizonieri nemţi.
Mareşalul e arestat.

- Habar n-avem, recunoscu
Ghinea. Ştim că e armistiţiu de două
zile, mai adăugă el.

- Ce armistiţiu, e trădare, zise
sergentul major scuipând furios în
ţărâna drumului.

- Şi voi ce faceţi? întrebă Andrei,
ca singurul care mai avea însemnele
de sergent pe umărul ce purtase şi
mitraliera. Pe celălalt tresele se
zdrănţuiseră de nu mai ştiai ce grad
poartă.

- Aşteptăm ruşii, zise plin de
obidă un sergent dintre pufani,
sprijinit într-o carabină
demontată.

Câteva explozii ne
întrerupseră conversaţia. Ne-am
repezit spre şeniletă. Un obuz
căzuse peste o casă din
apropiere, strivindu-i  acoperişul
din şindrilă, într-o ploaie de
aşchii. Un pârâit de mitraliere se
auzea undeva la marginea
oraşului. Un glonte răpuse un
godac ce se tot învârtise prin
băltoaca de lângă fântână. Guiţă
prelung zvârcolindu-se câteva
clipe, apoi căzu.

Călin se aruncă peste el
înşfăcându-l.

- Lasă-l dracului şi hai, îi zise
Ghinea îngrijorat peste măsură.

De parcă n-ar fi auzit, Călin
nu se lăsă până când nu-l aduse
lângă oblonul şeniletei. Rapalete-l
ajută, cu capul vârât între umeri, de
frică să nu fie recunoscut de cineva.

- Măcar cu atâta să contribuie
patria română, mai zise Călin,
căţărându-se pe şenilă.

Aveam senzaţia că ne-am urcat
într-un tren, din mers. Mai credeam,
că prinsesem trenul. Zăream din
fugă soldaţi ghemuiţi, aşteptându-şi
salvarea în încetarea măcelului.
Zăream copaci smulşi din rădăcini,
zdrenţe de pământ curmând nefiresc
braţele cărora le dăduse viaţă. Abia
la marginea oraşului, copacii mai
erau încă la locul lor şi pământul era
încă la locul lui, iar noi, îi priveam
strâmb din şenileta oprită la poalele
unui deal.

Seara ne-a prins în drum spre
Vaslui. O linişte nefirească ne-a
însoţit tot drumul, iar odată cu
înserarea, a coborât ceaţa. Se apropia
toamna, pe valea adâncă a
Bârladului. Treceam ca nălucile prin
sate cufundate în întuneric. Era atâta
pace şi linişte în jur, de parcă nici n-
ar fi fost război. Ne-am oprit într-un
târziu în faţa unui post de poliţie.
Şeful de post abia se întorcea de la
cârciumă. Telefonul zbârnâia cine
ştie de câtă vreme. Am intrat
împreună.

- Fraţilor, e groasă, a zis el lăsând

receptorul să-i cadă din mână. Ruşii
au intrat în Iaşi. Se pare că vor
ajunge înaintea noastră pe
aliniamentul Focşani-Galaţi.

- Ce tot bâigui acolo? Ce
aliniament? Nu vedeţi că astea-s
braşoavele mareşalului? izbucni Iuga
de furie.

- Te-ai zărghit cu totul, îndrăzni
Andrei să-l aducă la realitate.

- Dacă vrei să rămâi să-i aştepţi, n-
ai decât, l-am sfătuit eu?

- Ia terminaţi cu prostiile. Suntem
împreună de-atâţia ani. Mergem
până la capăt, a zis Ghinea privindu-
ne cu asprime. Poliţaiul ne asculta
prostit, neînţelegând mare lucru. Ba
ştia ceva. Se spunea că mareşalul ar

fi fost arestat şi că nemţii bombardau
capitala. Mai primise ordin să
aresteze orice suspecţi, în special
germani, ce s-ar fi ivit prin comună.

- Te umflă râsul, zise plutonierul
deschizându-şi centironul, fără să
lase din mână puşca învechită şi
demodată. Am întrebat de benzină.
Am făcut rost doar de un butoi de
petrol lampant pe care-l avea de
rezervă. I-am dat toţi banii şefului de
post, ca om al legii ce era. Grăbiţi ne-
am urcat în şeniletă. Trebuia să dăm
de trupe, de comandanţii noştri, sau
trebuia să găsim o soluţie.

- Spre Vaslui, a zis Ghinea
bucurându-ne auzul cu o
comandă gata să ne pună în
mişcare. Ne era foame, dar n-am
spus nimic. Ne împiedicam de
porc, îl priveam pe furiş, dar nici
unul nu avea curajul să propună
un popas. Motorul alimentat cu
petrol lampant începu să ne facă
necazuri. Ne era teamă să nu ne
abandoneze.

- Mi-e foame, zise Rapalete
printre hurducăturile şeniletei.
Nimeni nu-i răspunse.

Iuga-şi ţinea ochii mijiţi spre
ceaţa deasă, din care farurile
camuflate tăiau felii.

- E cumplit, e infernal,
bolborosea el din când în când,
continuând să manevreze
levierele lustruite de alte mâini,
în alte timpuri.

- Parc-am fi într-o pădure,
presupuse Ghinea privind lateral în
bezna lichidă şi vâscoasă. Eram
morocănoşi. Toţi voiam acealaşi
lucru, să ne oprim. Dar nimeni n-
avea curajul să o facă.

- Să oprim odată la mama
dracului! izbucni Călin cu glas
piţigăiat.

- Fie ce-o fi, spuse Ghinea
bătându-l pe umăr pe Ghinea.
Opreşte!

Am coborât amorţiţi şi ne-am
îndreptat spre ceea ce ne păruse
tuturor a fi o pădure. Am încropit un
foc în şanţul de dinapoia şeniletei.
Călin se şi apucase de măruntaiele
porcului. Mai erau calde. L-am fript
pe tot. Ne revenise la fiecare peste

Angelica Pagu, Semne 1
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trei chile de carne bine rumenită la
proţapul improvizat în noaptea fugii
noastre.

- Tăceţi, spuse Andrei
întrerupându-ne hăpăiala. L-am
văzut furişându-se dincolo de şanţ,
fără mitraliera de care nu se
despărţise până atunci. Îngrijorat, l-
am urmat cu paşi mărunţi, cocoşat
de teamă, încercând să nu fac nici un
zgomot. L-am văzut târându-se pe
pământ, arătându-mi cu mâna în
partea stângă. N-am văzut nimic, dar
eram deja una cu pământul. În
schimb, am auzit şoapte şi mişcări
furişate. Cunoşteau bine tehnica
deplasărilor în noapte. Iar faptul că
se furişau, nu ne era pe plac. Stăteam
neclintit, aşteptându-i. După felul
cum se mişcau, era clar că nu ne
simţiseră prezenţa. Nu ştiam câţi ar
putea fi, dar după şoapte, păreau
mulţi. Se apropiau, atenţi, la pândă.
Vorbeau româneşte.

- Staţi pe loc, a strigat Andrei din
spatele lor. Locotenentul Ghinea se
ridicase la rându-i cu ceilalţi din
jurul focului şi se apropiase cu
armele în cumpănire. Noi rămăse-
sem culcaţi în spatele intruşilor.

- Cine sunteţi? am întrebau vrând
să le dau impresia că suntem mai
mulţi.

- Români, zise una dintre siluete.
- Apropiaţi-vă cu mâinile ridicate.
- Cu mâinile ridicate, că vă zbor

creierele se auzi un glas de lângă foc.
I-am văzut respectând întocmai

ordinele, şi abia atunci ne-am ridicat
şi noi. Iuga le-a luat armele, iar
Ghinea a început să-i interogheze.
Erau de-ai noştri. Scăpaseră de la
Iaşi, dintr-un camion de prizonieri.

- Prizonieri? Ce prizonieri? întrebă
din nou Iuga nevenindu-i să creadă.

- Ruşii ne-au luat prizonieri.
Armata a patra pare că a căzut şi
ruşii o cară-n Siberia sau o împuşcă
pe loc.

- Asta-i minciună, izbucni Iuga.
- Taci dracului şi ascultă ce fac ai

tăi, i-o reteză Andrei, coborându-şi
laba uriaşă pe umărul scuturat de
convulsii ale socialistului.

O linişte stânjenitoare se aşeză
între noi. Ne-am aşezat în jurul

focului din nou, dându-le câte ceva
din ce ne mai rămăsese. Pomana
porcului.

*
* *

Motorul mai horcăi de câteva ori
apoi a muţi.

- Anafura mă-sii, zise Iuga izbind
cu ciudă manetele. Eram consternaţi.
Abia trecusem de Siret şi excursia se
terminase. Simţeam răsuflarea
ruşilor în ceafă. În faţă necunoscutul,
în spate dusmanul aliat. Şi noi
trebuia să executăm ordinul:
Primisem un ordin. Aşa se câştigă,
aşa mor soldaţii, aşa se pierde, aşa
mor eroii. Respectând ordine. Primii
sărbătoresc, pe cei de pe urmă.

- De-am ajunge odată undeva, să
aflăm cu cine suntem, mormăia
Călin săltându-şi pe umăr arma şi în
braţe restul de mâncare.

- N-auzi că suntem cu ruşii?
- Vorbişi Rapalete, îl repezi

Andrei. Rămâi de-i aşteaptă. Cică au
pentru noi nişte decoraţii. Flori roşii
la butoniera stângă. Sau câte-o
excursie gratuită până-n marginea
aia primitoare şi caldă de ţară a lor,
în Siberia.

- Îi credeţi p-ăştia, se zborşi din
nou Iuga.

- Nu, te credem pe tine. Vrei cu ei
şi fugi cu noi, continuă Andrei
scăpărându-l cu privirea. Era atât de
înfuriat, încât vorbele-i  semănau cu
rafala de mitralieră pe care-o
descărcase la fel de neaşteptat.

Iuga se trăsese un pas înapoi şi îl
privea iritat. Păreau gata să sară la
bătaie. Nimeni nu zicea ceva. Toţi
aşteptau, de parcă scandalul ăsta
avea să ne dezvăluie încotro s-o
apucăm.

- Eu execut ordinul, auzi? Nu
vreau şi nu fug. Eu execut ordinul,
înţelegi? Eu sunt soldat şi sunt fiu de
militar ţărănoiule, şi-am învăţat de
când m-am născut că ordinul de
execută

- Eşti un căcănar şi fiu de
hahaleră. Probabil şi mă-ta a
executat un ordin când te-a făcut, de-
ai ieşit aşa de ordonat.

- Ce? Ce-ai zis? sări Iuga.
umblând cu mâna după pistol. Era
deja cu el în mână când Ghinea se
năpusti asupra lui şi-l trânti la
pământ, lovindu-l în acelaşi timp
peste mâna cu pistolul, care-i zbură
la câţiva paşi.

- Ce-aveţi mă, v-aţi ţicnit, ce-aveţi
mă, nu v-aţi săturat de gloanţe? Ce
draci vă ciuruie minţile mă, de nu v-
astâmpăraţi? răcnea Ghinea,
burduşindu-l cu pumnii pe unde
apuca, cât Iuga nu se dezmeticise
încă din căzătură. Pentru ca imediat
să înceapă o bătaie urâtă, fără vorbe,
o bătaie al cărui rost nici unul din ei
nu-l vedea.

- Despărţiţi-i mă, rosti cu spaimă
Călin.

- Te puse Ghinea-n locul lui? rânji
Rapalete. Desparte-i tu şobolanule.

- Oi fi şobolan, da ce rod eu, rozi
şi tu, şi încă de împrumut. Tu faci pe
sfântul, da de foame văd că nu mori.
Treci mai bine de pune şi tu mâna
odată şi hai să-i despărţim.

Dar tensiunea fusese descărcată.
De epuizare. N-a fost nevoie de nici
un efort pentru Călin şi Rapalete să-i
despartă.

Stăteau acum toţi jos, murdari,
fără chef de vorbă.

- Hai, sus şi la drum, rosti într-un
răstimp Ghinea. Că altfel ne ajung
ăştia din urmă şi ne rezolvă ce n-am
terminat noi. Hai, sus odată, nu s-
aude?

- Cu ce?
- Cu picioarele de vi le-a dat ăl de

sus să mergeţi cu ele.
- Dă Doamne, că numa tu nu

fuseseşi până acu printre noi,
plasmodia Călin, ridicându-se fără
chef. Îl urmarăm cu toţii.

Mergeam de ceasuri prin drumul
prăfos şi uscat, sub soare torid de
amiază. Nu mai simţeam oboseala.
Doar o sete mare, o sete cumplită ce
avea un singur imbold. Apă. Trebuia
să găsim apă.

- Poate dăm de vreun sat, încercă
Ghinea să ne încurajeze. Toţi
gândeam acelaşi lucru.

Târziu, dădurăm peste ceea ce
părea un sat. Primul lucru pe care-l
zărirăm; o cumpănă de fântână.
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Ajunşi în apropiere, ne-am oprit
consternaţi. Un morman de cadavre
zăceau în juru-i. Urme proaspete de
şenile arătau că locul abia fusese
părăsit.

Uniforme germane şi române
zăceau de-a valma, unele peste
altele.

- Sunt calde încă, mormăi Andrei
scuipând cu silă într-o parte.

- Ăştia-s ruşii. Au ajuns înaintea
noastră şi nu prea iau prizonieri, zise
Ghinea cu obidă. Ne-am apropiat de
fântână privind înăuntru.

Am tras de lanţul scufundat în
adânc. Curând se ivi ciutura de
lemn, plină cu apă tulbure.

- E sălcie, zise, după ce-şi muie
gura cu lăcomie. Am băut cu toţii pe
nerăsuflate. Era apa noastră
românească. Nici de cadavre nu mai
ţineam cont. La Cotul Donului
băusem din băltoace putrezite şi n-
am păţit nimic.

- Eu nu beau. Nu pot bea, zise
Petrache, privind îngrozit când la
cadavre, când la feţele noastre
stropite de apă.

- Te-a învăţat poliţia militară să-ţi
ţii ştaiful. Al dracu prinţişor, nu-şi
putu stăpâni Iuga dispreţul faţă de
poliţistul ce-l întâlnisem în drum. N-
a zis nimic.

Câţiva mai aveam bidoanele cu
noi. Le-am umplut în grabă.

- Eu zic s-o luăm prin altă parte,
sugeră Andrei. Cine ştie ce-i în sat.

- S-ar putea să ai dreptate,
consimţi nemulţumit Ghinea.

Printr-o porumbişte necoaptă
încă, dar suficient de crescută să ne
acopere, ne apropiarăm de marginea
unei păduri.

Un semn de-al caporalului Udrea
ne-a ţintuit făcându-ne una cu
pământul. Era cineva în pădure. Am
început să ne târâm hoţeşte spre ceea
ce auzise pifanul. Cu urechile
noastre zăpăcite de tanchişti. n-am fi
auzit nimic. Într-adevăr, în pădure
erau nemţi. Şedeau în jurul unui
camion şi înfulecau la repezeală.
Păreau destul de tulburaţi, şi de
flămânzi, dar mai ales grăbiţi, din
moment ce nu opriseră motorul.
Poate de aceea nici nu ne auziseră.

Erau prea aproape de zgomot şi
prea ocupaţi cu desfacerea
conservelor. Am înghiţit în sec şi-am
privit la ceilalţi. L-am văzut pe
Andrei pregătindu-şi mitraliera şi
am mai apucat să-l văd pe Iuga
ridicându-şi pistolul. Au urmat
rafalele. Nemţii n-au mai apucat să-
şi scoată armele. În liniştea ce a
urmat ne-am apropiat cu prudenţă.

- Pentru ce-ai tras? îl întrebă
Petrache pe Iuga.

- N-am ştiut niciodată să le spun
bună ziua în germană, îi răspunse
acesta.

Priveam la trupurile nemişcate şi
nu ne venea a crede. Trăsesem în
aliaţii noştri, pentru că noi nu
primisem oficial nici un alt ordin.

- Treci la volan, ordonă
locotenentul, adresându-i-se lui
Iuga.

- Dar eu nu ştiu să conduc decât
tancuri, zise acesta. Scârbit, Petrache
urcă făcându-ne semn tuturor să ne
grăbim. Călin abia de mai avu timp
să strângă sacii cu merinde şi
automatele germane. Pornirăm.
Ceată de fugari în propria ţară

- Un sat! ţipă de sus Andrei
bătând cu pumnul în cabina încinsă
de soare. Locotenentul deschise uşa
şi se înălţă pe scară, încercând să
prindă din mers cu ochii lui, ceea ce
văzusem noi de sus.

- Da. E-n regulă. Poate înnoptăm
aici. Am oprit camionul într-un ogor
de secară şi-am început să evaluăm
prada obţinută ceva mai devreme.
Printre conserve, pesmeţi, băutură şi
un porthart, erau o mulţime de
obiecte personale.

- Ei, îţi mai pare rău că ai tras? îl
întrebă Iuga pe Andrei arătându-i o
fotografie. Ne-am uitat cu toţii. Trei
ofiţeri şedeau sub trupul unui bărbat
atârnat în ştreang, la gâtul căruia
atârna o inscripţie - PARTIZAN.

N-am mai spus nimic. Am aruncat
poza în ţărână şi ne-am aşternut pe
înfulecat. Soldatul nu-i niciodată
odihnit şi niciodată sătul. De asta
fiecare prilej de recuperare era folosit
din plin, de teamă să nu dispară
înainte de a fi gustat din el. Sigur,
mai erau şi alte nevoi. Era frica, erau

rănile din bocanci, era jegul, era
gândul acasă, numai că astea toate
erau prezente ca-n vis. Visai că ţi-e
frică, când gloanţele şi morţii din jur
îţi spuneau că eşti unul din ei, şi
uitai. Mergeai şi trăgeai şi tu, şi
aruncai cu grenade ca-ntr-un vis, în
care fiecare trebuia să tragă, sau să
moară. Şi rănile din bocanci se
acopereau încet de cruste cu jeg şi nu
mai ştiai de ele. Şi gândul de acasă se
muta aici. Acum era fiecare cu casa
lui, fiecare cu mama lui şi mama ei
de soartă.

Mâncam şi mă gândeam de ce în
vis nu ţi-e niciodată somn.

- Şoican şi Iuga. Luaţi armele şi vă
duceţi în sat. Cu multă prudenţă. Nu
vă lăsaţi descoperiţi până nu aflaţi ce
se întâmplă. Vă-ntoarceţi cât puteţi
de repede. Ceilalţi puteţi dormi.
Rămâne o santinelă de câte-o oră.

Am plecat jinduind după cei care-
au rămas. Chiar şi cel rămas de
santinelă era mai avantajat. Se
odihnea măcar. E drept că-i greu să
nu dormi când eşti rupt de somn.
Mai bine mergi. Dar noi, eu şi Iuga
nu mergeam. Ne furişam. Şi ne era
frică. E greu să pătrunzi într-un sat şi
să nu dai de bănuit. Dacă satul era
curat , era bine. Doar eram soldaţi în
ţara noastră. Dacă dădeam peste
ruşi. Şi dacă dădeam peste nemţi?
Asta-i, că nu trebuia să dăm nici
peste unii, nici peste alţii. Să aflăm
doar cine sunt şi ce fac şi ce se mai
spune.

Era aproape de asfinţit când am
ajuns la marginea satului.

- Să mai stăm aici, zise Iuga. Stăm
pitiţi, în porumbişte şi privim. Spre
seară satul se mişcă. Mai vine o vită
de la câmp, mai merge unul după
apă.

Uitându-mă fix de-atâta vreme,
mă pomenii deodată cum mă umflă
râsul.

- Ce-ai mă, rosti Iuga şoptit, dar
nu blând. Ce dracu-ai văzut?

- Nimic, mă gândeam.
- Ca prostu, râzi ca prostu. Or

mirosul satului ţi-a adus aminte de
v-un cur de muiere. Ţi-o fi şi poftă.

- De ce, ţie ţi-a murit? îi răspunse-i
numai ca să-i opresc vorba. Nu
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puteam să-i spun tocmai lui de ce
râdeam. Râdeam de noi, doi gândaci
de gunoi în misiune. Şi priveam ca la
cinematograf. Vedeam în sat nemţi
aliniaţi în coloane, ordonaţi, curaţi,
plecând şi salutând.

- Auf Wiedersehen şi ruşi, venind
din partea cealaltă, săltând căzăceşte
şi strigând - Idi Suda (fraţilor)
îmbrăţişându-ne şi pupându-ne.

Visam şi nu era timp de visat.
Iuga avea dreptate. Mai era puţin
şi se-nopta, iar satul părea pustiu.
Doar un miros de ars plutea în
văzduh, deşi nu vedeam de
nicăieri fumul ieşind.

- Nu-mi place, zisei.
- Hâm, da, mormăi Iuga. Hai să

mergem, acceptă pregătindu-şi
pistolul. Ne-am apropiat de prima
casă. În curte nimeni, Am ciocănit
uşor în geam. Apoi mai tare.
Nimeni. Am prins curaj şi dând
roată casei am început să batem în
uşă în toată legea. Tot nimeni. Am
încercat clanţa. Era deschisă. Cu
armele pregătite de tragere, am
intrat. O farfurie spartă, căzută
chiar lângă uşa de lemn, alte
câteva farfurii murdare pe masa
goală. Un pat cu ţoale răvăşite, părea
abia părăsit de un trup ce în somn
avusese coşmaruri. M-am apropiat
de plită. Era rece. În acelaşi timp,
Iuga se străduia să deschidă uşa din
partea stângă a camerei. Nu era
încuiată dar nici nu se putea
deschide.

- O ţine cineva, şopti Iuga.
M-am apropiat şi am început s-o

împing odată cu el.
N-o ţine nimeni e ceva în dreptul

ei. Vreo uşă, vreun dulap. Pe jos e lut
şi alunecă greu. Lasă-mă pe mine şi
tu stai în spate cu pistolul pregătit.
Eu în genunchi, împingând cu
umărul, el în picioare în spatele meu.
Am reuşit s-o deschid cam un sfert.

- Gata, nu pot mai mult, şoptesc şi
mă trag înapoi. Iuga bagă mâna
dreaptă şi trage orbeşte. Nu
răspunde nimeni. Mai trage o dată.
Nimic. Ne strecurăm pe rând.

- Intră tu, îi spun. Dacă-s ruşi te-
nţelegi tu cu ei.

Iuga scrâşni strecurându-se
precaut. Era aproape întuneric.
Câteva secunde nu s-a auzit nimic.

- Mă, ia vino-ncoa! îi auzii
deodată vocea sugrumată. Mă
strecor după el. În uşă zăcea trupul
unei femei ce părea să fi fost violată.
Era rece. Am trecut peste ea. Puţin
mai încolo am dat şi peste bărbat.

Murise ţinând în mână o furcă cu doi
colţi, din acelea folosite pentru
stogurile de fân. În pragul uşii ce
dădea în spatele casei, am găsit un
rus străpuns cu colţul furcii în
tâmplă. Am ieşit în curte. Era
întuneric şi linişte. Ar fi trebuit să ne
întoarcem, dar nu ştiam destul.
Atunci am auzit un zgomot. Părea
geamăt sau scâncet. Venea de
undeva din curte. Era ceva ce
semăna a pătul sau adăpost pentru
fân. Dar nu, era coteţul porcului.
Când să deschid uşa o voce de copil
înspăimântat m-a rugat

- Nu trage nene soldatule, te rog
nu trage! Am împins uşa spunând:

- Nu-ţi facem nimic. Vino, hai
vino, îl îndemnam, în timp ce el se
trăgea cât mai departe şi se ghemuia
într-un colţ.

- Vino mă copilule, hai că nu-ţi
facem nimic, suntem de-ai tăi,
români, n-auzi. Avea cam opt ani.
Ghemuit şi tremurând părea mai
mic. Glasul tremurat de spaimă ne
făcuse să-l credem mai mic.

- Ce-a fost aici? l-am întrebat când
s-a potolit din plâns.

- Tata zicea că sunt ruşi. Aşa zicea
anafura voastră de ruşi că sunteţi
creştini ca şi noi , şi mama ţipa, până
n-am mai auzit-o şi dup-aia unu a
tras în tata şi-au fugit cu toţii.

- Mai sunt în sat?
- Nu ştiu. Cred că da, la casa
popii, că eu am vrut să fug, da i-
am auzit acolo şi mi-a fost frică şi-
am venit înapoi.

Nu avea rost să pornim doar
noi doi. Ne-am întors, la locul
unde-i lăsasem pe ceilalţi. N-am
luat şi copilul. L-am liniştit cum şi
cât am putut, spunându-i să tacă,
să nu plângă să nu-l audă alţii, că
ne întoarcem şi-l luăm cu noi. Ar fi
tăcut, oricare ar fi fost cei care-l
sfătuiau. Înspăimântaţi eram şi noi
care ştiam. Cât ştia el, îi ajungea să
tacă. Cât ştiam noi, nu. Aşa am
hotărât într-un moment în care
groaza lua locul raţiunii, să-I
prindem pe făptaşi, să-I pedepsim.

Am pornit cu toţii spre casa
preotului, furişându-ne. Băieţaşul
plângea în curtea în care-l lăsasem

să ne aştepte. Plângea, iar plânsul lui
se aduna în noapte cu mersul nostru
furişat.

Am năvălit brusc. Hotărâsem
dinainte. Pe ei, indiferent în ce stare
se aflau, să-i lovim, să-i ameninţăm,
să-i legăm şi om vedea apoi. Nimeni
n-a vorbit de pe ei în sensul de a-i
omorî. Armele pregătite erau pentru
somaţie, cel puţin aşa hotărâsem.
Poate pentru că n-am avut pe cine
soma, poate că beţia lor fără măsură
ce-i răsturnase într-o dezordine
dezgustătoare în somn, poate fata de
pe pat dezgolită până la brâu şi plină
de sânge, ne-a făcut să ne schimbăm
planul. Brusc, fără să ne vorbim,
fiecare din noi a făcut acelaşi lucru.
A tras, a lovit, până când toţi s-au
răsturnat în somnul din care n-aveau
să se mai scoale. Fata era rece. Am
ieşit în curte. Zgomotul ar fi putut
trezi pe vreunul pus de pază. Nu era
nimeni. Doar popa rezema stogul de
fân din grădină. L-am atins, vrând
să-l trezim. S-a prăbuşit cu zgomot
surd. Era mort. Ďn rest, nimeni.

Angelica Pegu, Semne 2
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- Ar fi bine dacă i-am stropi cu
benzină şi le-am da foc, propuse
Iuga. Or mai trece alţii pe-aici şi
răzbunarea îndeamnă la răzbunare.
Mor iar oameni nevinovaţi din alte
sate.

L-am privit cu uimire. Avea ochi
mari sticloşi şi faţa năclăită de
sudoare. Cred că şi mâinile îi erau la
fel. Acum arătau cu toţii la fel. Ce n-
am înţeles era îndemnul lui Iuga. Era
omenie, sau era poftă exacerbată de
măcel. O istorie din care nu te poţi
opri decât nemulţumit, ca dintr-un
act venal neterminat. Treceau
secunde. N-am spus nimic. În fond
avea dreptate. Între timp se ivi Călin
cu un bidon lunguieţ de tablă, plin
cu gaz.

- Ia foc greu, rosti răguşit Iuga.
- Altceva nu-i.
- Bun şi ăsta. Am adunat în grabă

preşuri, cuverturi, în mijlocul casei.
Am turnat gazul peste ele, oprind şi
pentru fân şi magazie. A luat foc mai
repede decât ne aşteptam. A urmat
magazia, stogul de fân.

Ne-am întors la casa unde lăsasem
copilul. Nu ne-a deranjat nimeni.
Nici câinii nu lătrau. Parcă muriseră
şi câinii.

- O mai fi cineva în sat? întrebă
Andrei în timp ce ridica în braţe
copilul.

- O fi, dar noi nu suntem de la
Crucea Roşie, rosti Iuga răstit. Nu-ţi
ajunge ăsta mic după noi?

- Vorbeşti de parc-ai vrea să-l laşi
aici.

- Ce-aş vrea eu, nu-i treaba ta.
- Gata mă, se băgă împăciuitor

Călin. Hai la camion, să plecăm
dracului de aici.

- Porcii naibii. Neam de curve şi
bandiţi, răbufni Rapalete. Au
omorât, au violat, au băut. Se înecă şi
bătu din mâini ca un înecat.

- Lasă mă, rânji Iuga că şi tu ai
făcut la fel.

- Ce? amuţi Rapalete.
- Păi ce, noi nu-i omorârăm p-ăia?
- Da ce, noi am făcut ce-au făcut

ei?
- Că tu n-ai trage o duşcă dac-ai

avea.

- Apoi asta-i altceva. Dar ce-au
făcut ei măiculiţă-doamne, neam de
neamul meu n-ar face.

- Taci mă cu neamul tău, şi
neamul lor. Nu faci tu, face altul şi
te-njură apoi ei de neam şi se
răzbună. Nu fac ei, fac nemţii, nouă
sau lor şi iar se-njură de neam. Ce
neam vrei în război? Care neam e
mai bun, când mereu în război ai în
faţă duşmanul. Duşmanul cui, mă?

- Da ce-au avut mă porcii ăia cu
popa şi cu fata lui şi cu oamenii din
sat?

- Ce-au avut nu ştiu, dar ştiu sigur
că nu popa şi nu satul i-a chemat în
vizită.

- Al naibii avocat au ruşii aici la
noi, vorbi pentru sine Andrei în
braţele căruia copilul începuse să
scâncească.

- Gata, se auzi comanda fermă a
lui Ghinea, spre camion şi la drum.
Pentru siguranţă mergem noaptea şi
ne odihnim ziua. Ocolim aşezările
cât putem. Cât să nu murim de
foame. Doar de gloanţe.

Iuga mări pasul spre Andrei.
Când ajunse aproape de el, îi şopti
răguşit de furie:

- Tu, ţărănoiule să nu te mai legi
de mine, că altfel, de popă, nu de
avocat o să ai nevoie.

Andrei nu-I răspunse. Era prea
obosit şi sătul de gâlceavă.

*
* *

Zgomotul de avioane ne-a trezit
din somnul în care căzusem, într-o
margine de pădure. Aerul stătut de
peste zi, aducea acum, spre seară,
înviorare. Era timpul să pornim la
drum. Evitam oraşele, pândeam
satele de unde mai făceam rost de
mâncare. Camionul se dovedise bun,
mergea fără a ne face probleme.

Trecusem de Mărăşeşti fără
incidente.

- Cunosc locul, zise Călin din
întuneric. Suntem lângă Odobeşti.
Mă ard tălpile să dau o raită pe la ai
mei.

- Pot să-ţi tot ardă, că nu pleci
nicăieri, îl temperă Ghinea, lucid ca
întotdeauna.

Avea autoritate locotenentul
acesta subţirel şi plăpând la vedere.

- Opreşte motorul, zise apoi către
şofer. Voi n-auziţi nimic?

O motocicletă cu ataş se contura
din beznă. Andrei îşi pregăti
mitraliera cu benzile de cartuşe la
îndemână.

Un detaşament de blindate venea
din urmă.

- Halt! zise unul, sărind din mers
din ataşul motocicletei.

- Nici un halt, răspunse Ghinea,
care îi zărise uniforma în lumina
cenuşie a farurilor. Suntem români.

Ne-am dat jos şi ne-am prezentat.
Detaşamentul fusese retras de
Antonescu şi mergea spre Buzău.

- Am crezut că sunteţi nemţi, zise
unul din ofiţeri.

- Da, că şi arătăm a nemţi,
bombăni Călin, nemulţumit că i se
spulberase ultima speranţă de popas,
executând în acelaşi timp câţiva paşi
caraghioşi, ceva între mers de paradă
şi paşi de vals, dar care aveau ca
rezultat scălâmbăiala unul clovn.

Bocancii mari, îndoiţi în sus spre
vârfurile deslipite, uniforma
murdară atârnând nefiresc deasupra
şi dedesubtul centurii, plus
întunericul creau o atmosferă de circ.

- Termină dracului, îl repezi
Ghinea. Arăţi a om şi încă viu, dacă
nu cumva preferai altfel.

- Aliniaţi-vă în coloană, veni
replica ofiţerului în timp ce se urca
în ataşul motocicletei. Mergem spre
Buzău.

Ne-am strecurat tăcuţi cu
camionul printre blindate, într-un şir
lung, căruia pe drum i se adăugau
alte coloane, spre aceeaşi destinaţie.

Tabăra, cum i se spunea locului de
adunare, era la marginea oraşului,
într-un câmp care fusese pe rând
Obor de vite şi bâlci de distracţii la
târgul Drăgăicii. Numai că acum, din
corturi nu ieşeau saltimbanci, iar
muzica lipsea cu desăvârşire.
Zgomotul de luptă se auzea
intermitent, din direcţia de unde
ruşii erau aşteptaţi să apară.

De câteva zile ne odihneam pe
unde apucam, ne spălam aşişderea şi
aşteptam ordine. Nu arătam nici mai
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hrăniţi, nici mai curaţi şi, mai ales,
deloc liniştiţi. Zvonuri aidoma celor
trăite, spaima de deportări, dar mai
ales nesiguranţa adusă de
necunoaştere, făceau ceasurile mai
obositoare decât comanda de pe
câmpul de luptă.

Mai grea decât aşteptarea, a venit
şi comanda, spre Tg. Mureş.

- Din lac în puţ, răbufni Andrei.
- Că no-i vrea să te trimită la nun-

ta soră-tii acuma, rânji zeflemitor
Iuga.

- Mă, tu ori taci din gură, ori ţi-o
închid eu, dacă tot nu s-a terminat
războiul, încheie Andrei discuţia,
depărtându-se cu un gest din mână
aducând mai mult a lehamite decât a
răutate.

*
* *

Trecusem de graniţă şi ne
apropiam de Budapesta. Traversăm
sate aproape pustii, asemenea celor
din ţară. Ďntinderi de pământ
cenuşiu, de pe care fusese culeasă
recolta, se depărtau în ceaţa serilor,
prevestind toamna. Din loc în loc,
vedeam femei şi bătrâni istoviţi,
arându-şi ogorul. Era tristeţe şi
linişte în gesturile lor.

Am adormit greu. Dormeam din
ce în ce mai greu şi din ce în ce mai
puţin. Din cauza oboselii, spuneau
unii. De gânduri, presupuneau alţii.
Nu se putea să fi fost trimişi încoace
doar aşa, ca să mergem. O luptă
trebuia să mai aibă loc. Una de un
ceas, sau de câteva zile, sau oricum
ar fi fost, o luptă. Tocmai acum, când
eram mai aproape de speranţă ca
oricând. Tocmai acum, când fiecare
credea că a scăpat.

Şi din somnul acesta chinuit şi
fără odihnă, m-am trezit în ţipetele
răguşite ale unui moşneag. Nu-
nţelegeam ce spune, dar îi vedeam
mâinile cum se văitau, cum implorau
cum cereau `

Vocea stridentă a bătrânului ce nu
mai contenea, trezindu-ne pe toţi.

- Ce dracu vrea ăsta, bă? Nici nu
s-a luminat bine de ziuă, crucea ei de

odihnă, înjură Iuga, sfârşind într-un
căscat.

- Nu ştiu, ceva de un cal, zice ceva
de-un cal, răspunse Ghinea. Şi după
cum dă din mâini, pare că i-a fugit
calul.

- Şi ce aveam noi cu asta? Ce am
eu cu calul lui? spune-i să plece
acasă.

- Spune-i tu dacă ştii cum, că eu
nu ştiu. Eu nu am învăţat decât cum
se spune vino încoace să te sărut. M-
a învăţat o unguroaică odată la
Bucureşti.

Ne-am uitat cu toţii la Ghinea, de
parcă ar fi înebunit brusc. Ghinea
făcea glume în toiul nopţii. Ghinea
îşi dezlega limba pentru altceva
decât pentru ordine. Nu era a bine.

- Mă, staţi aşa, rosti un soldat pe
care nu-l cunoşteam. Ăsta zice că i s-
a furat calul şi că noi i l-am furat. Şi
ţipă într-una să i-l dăm.

- Spune-i, mă să şi-l caute şi dacă-l
găseşte, să plece naibilor cu el. Nu i-a
luat nimeni nici un cal. Poate s-a
rătăcit. De mâncat, sigur nu l-am
mâncat, îi ordonă Ghinea soldatului,
cu fermitate. Acum era bine, Ghinea
era iar, el. Şi haideţi, sus, dacă tot ne-
am trezit. E timpul să plecăm.

Soldatul acela, necunoscut, vorbi
ceva cu bătrânul, în limba lui. N-a
reuşit să-l potolească. Atunci l-a luat
uşor de spate şi l-a împins, în direcţie
opusă. Bătrânul plecă încet, pe lângă
convoi, gesticulând şi ţipând într-
una.

- Asta ne mai lipsea, că şi-aşa ne
iubesc ungurii de ne-ar mânca,
bombăni nemulţumit Iuga, în timp
ce se îndrepta spre camionetă.

- Care l-ai văzut pe Andrei,
întreabă brusc Rapalete. Unde naiba
umblă, că nu-l văd nicăieri.

- S-o fi dus şi el, ca omul, na. Lasă-
l că vine el până plecăm. N-o să vrea
să rămână singur aici, răspunse Iuga.

Era timpul să plecăm şi Andrei nu
apăruse.

- Unde naiba umblă ăsta, mă?
continuă Rapalete.

- A fugit - ţipă brusc Iuga, cu ochii
aproape ieşiţi din orbite de furie. A
fugit, cu calul aăluia de-l căuta.

- Unde să fugă? îl seceră Ghinea.
Unde dracu să fugă, mă?

- A dezertat, îţi spun eu. Ăsta are
stofă de dezertor în el. L-am mirosit
eu de mult, da voi nu mă credeţi.

- A dezertat tatu-tău poate.
Terminaţi odată şi porniţi camionul.
Vine el de undeva, între timp, Şi nu-i
treaba ta să judeci dezertorii.

Iuga tăcu, privind la noi şiret şi
mulţumit.

Pornirăm.
Se luminase de ziuă de-a binelea.

O ceaţă deasă împiedica vizibilitatea.
Mergeam încet, dar mergeam.

- Uite-l, răcni deodată Iuga, uitaţi-
l acolo pe dezertor. Fuge cu calul,
peste câmp mai spuse, arătând cu
mâna într-o direcţie.

Am oprit camioneta. Zăream
silueta unui om şi-a unui cal
mişcându-se pe câmpie.

Cât timp noi priveam omul şi
calul, Iuga-şi pregătea automatul.

Ne-am pomenit zdruncinaţi cu o
rafală prelungă, trasă cu sete.

- Ai înebunit, mă? se repezi
Ghinea să-i smulgă automatul. Iuga
nu mai trăgea. S-aşezase pe
banchetă, rânjind. Ai înebunit, mă îl
scutura Ghinea, în continuare. Am
început să ne omorâm între noi? Ţi-
am spus că nu-i treaba ta, îi mai zise,
trântindu-l cu toată puterea de
oblon, după care îşi şterse mâinile pe
poalele vestonului, de parcă s-ar fi
murdărit.

- Hai, să vedem ce-i cu ăla, zise
apoi fără vlagă.

Nu era prea departe. Dar nu mai
mergea. Căzuse, peste lama plugului
înfiptă jumătate în pământ. Calul
zăcea alături, cu ochii sticloşi, mari,
deschişi, în brazda lăsată de plug.
Sângele picura în ţărână, în vreme ce
Andrei ne zâmbea fericit că-şi
începuse aratul înaintea rafalei ce-l
secerase pe ogor străin. Iuga
rămăsese-n cutia camionului,
zâmbind tâmp şi sui la automatul ce-
I căzuse din mâini pentru prima dată
de când începuse războiul.

Focşani, 1989
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Elleny PENDEFUNDA

Sunt pescar

Azi noapte-am stat de vorbă cu peştii
M-au chemat.
M-au chemat la marginea lacului
să le-ntâlnesc privirea de apă
și salturile când înoată
fugind de bibani.

Nori negri în furtună s-au ridicat;
lumini se strecurau printre solzi
când undiţa mi-i aducea la mal.
Dar am plecat.

Niciun cuvânt.
Aşa de-adânc
s-au avântat.

La noapte-i voi vorbi
la marginea ceştii
gândului prelins sub crengi şi

bolovani,
unde sunt stropi de apă şi vânt:
chemarea de-a mă întâlni cu peştii.

Strada
Din clipa în care ne veţi lua

şi umbra
nu vom şti
în ce direcţie curge râul
şi mugurii se vor opri.

E malul drept sau stâng
o piatră,

turle şi poduri
maşini care le calcă
umbrele
şi plâng...

Din locul în care ne veţi lua
şi urma

nu vom mai şti
din ce direcţie curge focul
şi vom fugi.
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Petru  SOLONARU

Arheionul
I. Antroposul  noetic

Cât sinea, dăinuitul, irumpe să asume
şi, ’înfiorat, aşterne amprentă fără nume,
pe-a binelui cărare în destinal să fie,

El, Omul, stă mişcării, mişcând statornicie !...

Cum arde faşa tainei, ardorii  s’o -înfăşoare,
prin vremură cuvântu-i rosteşte fiinţare...

De pierde nefinirea’în configurarea dată,
avidîntr’a percepe, sub Numărul, încată
la pacea ezitantă, aidoma oglindă,
un ochi, dacă henadei travaliu-vid colindă,
când sufletu-i strămută, prin cele ce

descende,
o deică ofrandă cenuşelor ardente...

-Lumire cogitată !..pe-a Totului himere
învaţă devenirea-i, dar lunecă să-adere
la scalda gnozei vorba, eradicatagură.

Ca fur, se reflectează’în reflexia ce-o fură...

Îmbrăţişând căderea de ceruri, să ateste
a plăsmuirii grabă ce l-ar veghea pe,,este’’,
chiar dacă, purpurare, neantului se-împarte,
sub viul care moare, el înviază’în moarte
sticloasa aporie: ,,- De ce plăpânda-i scamă
nu-l spulberă chemării, când pulbere se

cheamă ?...’’

...Răspunsu-i tot monadic... drept sâmbure,
ca urmă,

se tace’în murmurare Tăcutul de înmurmă.

Şi-ajunge, dar,prezenţă, şi  picură  neunde
ascunsul se arată arătător ce-ascunde...

Pe firul, duh, dispune dispunerii să-înfire
ghirlanda  cu obârşii latenţelor onire
şi-alege tăietura ce din alesu-i taie
cu ascuţimi de spectruagaticavăpaie,
dar, torţă disperării, o alta’în farmec vervă,
coşmaru-i, tors de grotă, nu crédo îi rezervă.

Sub otrăvite-amurguri, pornind pe-a
spaimei crinte,

smintirea-însufleţeşte şi’în sufletul ce-l
minte,

măsura a cunoaşte, cunoaşterea-i măsoară
irosul resemnării spre  vina  cinerară.

Sorbirea -îndestulând-o, cum nu destul
resoarbe

eterului  făclia  ivirii  sale  parve,
obscura-i sfâşiere tot deapănă prin nade
la’înţelepciunea spumei ce’în spor de valuri

scade...

Sub hidra simetriedeagapiiirine
pe-a neclintirii zare frământu-i karmic vine,
trezind nedumerirea : - ,,Ca încotro’’, de

ce  e
a scânteia doar spuze, spuzind în van

scânteie?...

- Iar,de extaz descoase, adâncu-i somn,
ce-aşteaptă?...
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Înfăptuind mirare se miră ’într’ a safaptă
că, nudă, aletheia,precipită ’în departe
a nu-întregi părtimea-i ce din întreg  ’l –

împarte.

...Surpatul sibilinic, cu ordii laolaltă,
lumindu-şi voalarea prin lume zvon

învoaltă
şi, gest, naiadă-arcată, arborizat, transpare,
uitând că adevărul  ’l -adeveri uitare...

Cât cumpăneşte’în coaja-i :  Ceime, Timp
şi Sine,

şi’înţinător cuprinde cel necuprins, ce ţine
cu-o palmă-ataraxia, a felurimii faţă,
febrilă paginare, sprecolburi îl răsfaţă.

Neliniştirea-i, însă, din nimb cum smulge-
aflare,

amestecă-aparenţe şi-amestecului pare
canonică răscruce prin fluxu-i ce îl poartă
a însorti rostire, dar nerostind însoartă...

- O,aşadar, lăuntrul, întreţesând soroace,
opritul fruct enigmei îl tremură şi coace !...

Fiinţăestenumai !... muşcând sineitate...

Sub străbătut gândeşte, iar gându-i în-
străbate

continua stihie, ce unduire doar e
să nege împăcatul spre-a se-împăca’în

negare.
...Nimic nu-i e afară.  Focaru-i bate-oriunde
a tâmplei dogmă spală prihana de-o

pătrunde.

Secretul ar deplânge...de-ar fi...de-ar şti...
de-ar spune...

...Ci’în nume se deşartă,-a numi
deşertăciune...

În sens, e adevăru-i drepttimp...se
înţelege...

Vorbeşte vastul Logos, nedezlegându-
şilege...

Din Soare ia trecutul asertic,să desfire
ce-a zămislit pieirea când piere’în zămislire.

Principiile sale aderă’înjoc augur...  Da’... –s:
,,vanítasvanitandum,et omnia vanítas !...’’

... Esenţa o petrece’înproteice festine...
A n-o cunoaşte-i pururi... Salvare, se cuvine
să stingă suferinţa şi raza-i să  întoarne
către suav şi-asceză, deznodământ prin

marne,
de ordinea erorii sub paradoxuri lasă
nesaţulsă fărâme năvalnica angoasă...

-Dacă venirea pleacă’în plecare ce re-vine,
i s-ar opune, reic,nimicităţii, Cine ?...

-Estimea nefiinţei !...Ea, în limpida formă,
primind sfericitatea, punctime se

transformă
şi, ferecând genunea, spre axa contemplată,
răneşte desfătarea cu rana ce-l desfată...

Nodală nevoinţă !  katharsis nimănuie,
părelnicind, decide :  că ceea ,,ce e’’,  ,,nu e’’,
când, dreptei Linii - boltă, sub modulate

arce,
visând întoarceri, uită uitarea’în  vis  a –

întoarce...
............................................................................

II. Onomaturgul
De rostul poesiei - i noianul să numească

şi, vers mlădind în sacru,să-i re-consacre
mască,

urmirea, chiar Poetul, fascinator, o-aşează
predicativei osii,  ca palăhipostază...

Cum şi-a ursit lucrarea, lucrând-o în ursire,
de vis mirări s-ascundă-a visa Ascuns să

mire,
blamat, el strânge şoapte şi’într’însele, cu

grijă,
topeşte isihia,  încremenirii  tijă...
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Strunind silabe, încă, silabiseşte strune
şi’în  falia creării o armonie pune,
dar stâlpul de lumină, ce idolii revarsă,
’l - ademeneşte germen la îndospita farsă.

Ce trece’în Har, anume-i  un ,,ce’’, de se
remarcă

herbie numai sineşi,urzind rodireparcă.
Indusă ritm, fandarea-i, poveste-a noimei,

vagă,
pe-,,a nu’’ ’într -,,a fi’’, asemeni, ca tot de

parte- l  leagă.

...Când predica-i rescrie ruptura verigală
de smalţ al cugetării,  ce deprimant înşeală,
deşi cerşeşte  trudnic  hiperbole iride,
prin maieutici grave la pârgul–prund

conchide.

...Edifică-o ruină, unde abisul are - a
fixa ne -asemuire în chiar asemănare.
Îngemănat risipei, surpuşului idee,

rămâne să jertfească peste răspăr   a  ,,ce e’’...

Trăinţa’în sanctuaru-i deprinde numai...
Vamă

ce rătăci chemarea sub rătăcire - l cheamă ...
Aflarea-i măreţia...darea vibrează vidă,
căci, deschizând închideri, Deschisul e să –

închidă...

Spre ieri şi mâine, ’în astăzi, deliciului se-
îmbată,

că ce a dat pustiul se pustieşte’îndată.
Cu ,,nu-ul’’ într’alături, vâslind funestă

barcă,
prin valmele glosiei inexistenţe-încearcă...

Narcis,plonjare’în plaga-i, ucigător-
frumoasă,

sub piaza adorăriimorganele apasă.
Îndrăgostit ondinei, conspiră’în a sa pradă
(de chipu-i chiar prădată), nadir heruv să

vadă.
Legate’în  linişti toarse de graţii, când

confundă

adăpostirea firii într’a fântânii undă,
eliberate ape din domul fără pată,
ca oglindire-a tainei, spre zei un cerc dilată.

Drept Limbă, corp de semne, pe ghizd
prefigurează

vechi şerpi robind a frunţii înfrisonată oază,
cum duc, prin oscilare, lehamitea şi caută
sub escortări de fante destinderea precaută.

-Dar nu-i de-ajuns !... Căci naşteri de
sihăstrii, atare

din răsărirea culmii, re-versu-isă-
împresoare...

Eugen Mircea

Umplând un gol al noimei, poema, -i lor
dovadă

că cel Imens i- acordă candorii să prevadă
caliciul chiar mirunii, glisare demiurgă –a
,,ceva’’, ce, mai cu seamă, în ,,alt- ceva’’-i

să curgă.

Mimând   visarea firii, visează –,,a  fi’’ prin
mimă

animator ce cade’în cadenţa de–o animă.

De fel ,,ne-cum’’, scrutează hermetice şarade
premergătoare clipei, şi’în locu-i, singur şade

sedus de Echilibru... Sub oţioasa-imlajă
de-a  fi  întru,sfârşeşte; dar tot izvor degajă...

Ca ou, decurs himeniu, în rubaiat conjură
plămada hialină să-i ţeasă o epură
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de trenă sfietoare.  Dezolator, el ceartă
nimicul, vocea mută, să se des- facă ’în artă...

Precum culoarea rozei, într-un cristal
răsfrântă,

strecoară  doar absenţa şi ochiu’în fals
împlântă,

osârdia-i, sagace, un preţ corupt  îşi are.
Deşi de stări se leagă, stă’într’înse dezlegare.

Când vântu-i ia parfumul, drept a-l ceda
necuie,

chiar de închină Zilei, tot demoniei suie...
Acăpătând menire sub talgere vremede,
ghicita prozodiedoar fumegarea crede

Eugen Mircea

III. Arheionul
-O, nenăscut, Arheul !... E totuşi pură

viaţă...
Vădindu-şi veşnicia, de efemer  se -agaţă...
Avidacăutare’îndejagăsire, sfântă
silaba –Omdurării, suprema-i pace-o cântă.
Cum iscă’în scrum aprinderi, scrumind

mereu ce-aprinde
din umbră îşi con-strânge când criptă, când

merinde...

Culcuşu-i provizoriu mistifică dyade
scăderii care creşte încreşterii ce-o scade.
Între -,,a nu fi’’ şi ,,nu e’’, cum doar să fie

poate,
ca stare ne-ascunsă,el Este’întâi de toate.

Deşi spre Beznă varsă căţuia ce-o conferă
păianjenului minţii, sub dâra-i, cheliceră,
îşi mistuie edenul.  Izvoarele eterne,
cu albii însecate, întru prisos le cerne.

Prin cugete prefiră o încâlcire oarbă
vermeie irizare, sperjură, să resoarbă
voracele nirvanic...Gol, hybrisul îi scapă
sub divizibil orfic  spre : Foc, Luth, Aer,

Apă...

Pe- o limită sectată de punct, icoanei chingă,
voind ca ne-atinsul voirea să-i atingă,
prin lucruri nu persistă...ci’în om
!...Cumplita-i veste,
atâta adevăr e,câtănuime este !...

Căci, meditând la ghemu-i,vârtelniţă’în
zadar e

interogarea crudă :  ,, - Ce trece-a fiinţare ?...’’

Răspunsu-i tot monadic... drept sâmbure,
ca urmă,

se tace, murmurându-şi tăcerea ce-l
înmurmă.

...Şi-ajunge frenezie, şi picură’înneunde
ascunderi îi arată cum arătat se-ascunde...

...De-a vastului ştiinţă la Spiritu-ise întoarce
prestabilirii corzii ce-o curmă trele parce...
Eliberând fiindul, dă mărturii că’în sferă,
fără de centru, ţinta  prin Nimeni se

inseră...

...Cât sinea, dăinuitul, irumpe să asume
şi,’înfiorat, aşterne amprentă fără nume,
pe-abineluicărare în destinal să fie,
doar Omul stă mişcării, mişcând

statornicie...

16 maiu 2011



Toamna 2011 | Contact international 817

Valeria Z. PARAIPAN

Rubinul în formă
de inimă

umnezeu, are un loc
preferat unde îi place

să se joace: Pământul! Ca într-un
labirint şi ca o ghicitoare continuă, te
invită să intri în joc. Nu există reguli
şi interdicţii. Există doar trepte,
porţi, răscruci, şi ispite.

Ascunse printre ele, poţi
descoperi fericirea şi tristeţea,
minciuna şi adevărul, bogăţia  şi
sărăcia, întunericul şi lumina; pace,
sânge, ură şi disperare. Cel mai
râvnit trofeu pentru unii este
iubirea. O găseşti în spatele celei mai
sărăcăcioase porţi, care nu atrage pe
nimeni. Pe spatele ei scrie cu litere
aurite – credinţă.

Odată intrat în joc, trebuie să
mergi până la capăt. Urcând sau
coborând, înaintând sau rătăcind.
Timpul scurs, e pierdut pentru
totdeauna ….La sfârşit, jucătorii
trecuţi de ultima poartă, se împart în
două cete, şi îşi primeşte fiecare –
premiul!

Cel ce supraveghează jocul este
însuşi Dumnezeu, şi singurul
câştigător permanent este adevărul!

Aici, pe Pământ, a început
povestea mea. Nu toţi au puterea şi
darul să mă audă, să mă înţeleagă,
sau să mă vadă. M-am născut de
mult,  în ziua când lumina soarelui
m-a atins şi am sclipit în roşul de
sânge al cristalului ce mă are în
stăpânire. Ea este inima mea de
rubin, şi eu sunt puterea ce o face să

strălucească. O rază
fierbinte m-a făcut să
deschid prima dată ochii
într-o licărire sticloasă,
roşiatică,  prin transparenţa de
început a stăpânei mele. Uneori
auzeam bătăi repetate ce încetau
brusc, vedeam frânturi de imagini,
mişcări…pe măsură ce timpul
trecea, rubinul devenea din ce în ce
mai transparent, şi eu din ce în ce
mai puternică.

În noaptea când am fost atinsă
prima dată de magica lumină pală a
lunii, am trăit o experienţă nouă.
Vedeam entităţi urâte, ce îşi făceau
apariţia numai în adăpostul
întunericului şi prin aerul greu
mirositor, era ceva aducător de
boală, de suferinţă şi de moarte.
Toate stările de bine sau rău ale
celor ce ne deţineau şi se acumulau
în puterea roşie şi strălucitoare,
dispăreau ca prin farmec când eram
cufundate în mângâierea udă, rece şi
binefăcătoare a apei .

Stăpâna mea,  s-a format, în
străfundurile pământului, cine mai
ştie unde şi în ce fel …importantă a
fost ziua când, cineva  a găsit-o în
aluviuni. Omul acela era doar un
sălbatic murdar, păros şi plin de răni
.. A privit curios bobul de rocă, a
zâmbit dezvelindu-şi caninii
puternici, strângând in mână lama
de fier şi bronz care îl ajuta la
vânătoare. A îndesat bucata de rocă
în pliul blănii ce-i acoperea trupul

masiv, şi a aruncat-o copilului
zgribulit şi flămând de la intrarea în
peştera unde se adăposteau ..

De-a lungul timpului, am zăcut
îngropate în pulberi reci, zeci, sute
de ani , apoi am atârnat la gatul
copilului unui şef de trib barbar. Am
strălucit împreună cu ea prinsă în
colierul unei regine egiptene, am
aşteptat în întunericul piramidei,
cine mai ştie cât timp ...

Victorioase, am strălucit la loc
de cinste pe mânerul spadei  celui
mai viteaz luptător din stepă, şi pe
tronul unui şah albit de glorie şi
suferinţă după iubirea pierdută. Am
vânturat mările pe corăbiile piraţilor
…ochi lacomi ne-au cercetat, şi
mâini transpirate tremurau
închizându-ne în cutii din lemn de
trandafir.  Frumuseţea ne purta din
loc în loc, râvnite, cumpărate, jefuite.
Într-o zi, un tânăr frumos şi bogat a
cufundat rubinul într-un pahar cu
şampanie şi l-a dăruit iubitei sale –
aproape că era să-mi pierd
strălucirea de emoţie. Dar  cea mai
fericită zi a fost când prinsă într-un
inel regal, zâmbeam  pe degetul
celui mai faimos artist care a fost în
trecere, pe aici!

Dacă vrei, şi poţi sa mă auzi, eu
îţi voi istorisi:

Povestea rubinului în formă de
inimă.

D
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Capitolul   I
Puiul de  om

este depresiunea de la poalele muntelui,
pluteau văluri subţiri de ceaţă. Eliberat
după creasta pleşuvă a colţilor de stâncă,
soarele îşi arunca suliţele peste

acoperişurile câtorva colibe ce alcătuiau  sărăcăcioasa
aşezare din vale . Locuitorii ei coborâseră din peşteri, se
stabiliseră acolo, veniţi – de aiurea, în veşnica lor
călătorie în căutarea hranei.  Poate într-o zi, vor pleca şi
de aici. Dâre subţiri de fum gălbui, se ridicau ici –acolo;
femei în haine lungi, cânepii, începuseră  roboteala
zilnică. Ele rămâneau acasă cu copii, în timp ce bărbaţii
mergeau la vânătoare.

Respectat şi ascultat de toţi devenise omul ce
coborâse în urma cu vreo douăsprezece primăveri, din
peştera ce se afla cale de jumătate de zi de mers, pe
versantul de răsărit. Toţi erau surprinşi de statura lui
impunătoare, si mai ales de părul lui ce începuse să
albească în valuri ondulate peste umerii laţi. Nimeni nu
trăise atât de mult încât sa li se întâmple asta!

Traiul lor era simplu. Toate activităţile se învârteau
în jurul aceluiaşi  scop: hrana. Vânau, pescuiau, şi
culegeau fructele pe care natura în bunăvoinţa ei, le
oferea. În rarele perioade când hrana era din belşug, îşi
permiteau să se bucure…aprindeau un foc mare în
poiana ce se afla la doi paşi de aşezarea lor, perpeleau pe
jeratic bucăţi  mari de carne, se îmbuibau pe săturate ...

Când mergeau cu blănurile animalelor vânate în alte
aşezări, luau în schimb grâne, şi o licoare pe care bărbaţii
o preţuiau mult. Culoarea ei roşie le încânta privirea, iar
gustul le înmuia simţurile. Atunci, o senzaţie stranie le
umplea sufletul, şi o putere ciudată îi făcea să se
dezlănţuie în mişcări repetate sau haotice …evadau
lepădându-se de griji şi dureri, sărind de pe un picior pe
altul, învârtindu-se, scoteau nişte sunete ascuţite …într-
un dans …sălbatic. Li se alăturau femeile şi tinerii …şi
copii. Veselia se strecura printre colibe, griji, şi suferinţe
şi le pătrundea în suflete! Dar tot ce  e frumos, trece
repede…

*
Printre chiote şi râsete a recunoscut vocea

prietenului său strigându-l:
- Ime?!
Dintr-un salt a fost în picioare şi-a năvălit în lumina

soarelui de afară. O pală de vânt, i-a răvăşit buclele
lungi, castanii dezvelindu-i fruntea .. Ochii lui mari,
aproape negrii, străluceau, si zâmbetul îi dezveli dinţii

albi din spatele buzelor cărnoase. Hainele, aproape
jerpelite, abia îi acopereau trupul zvelt.

- Ime ! mergem la vânătoare, sus la izvor unde vin
cerbii la adăpat ?

Tânărul care vorbise păşea semeţ în faţa grupului.
Ochii lui verzi  umbriţi de gene lungi, îi întâlni pe-ai lui
Ime. Erau cei mai buni prieteni. Aveau aceeaşi vârstă şi
crescuseră  împreună. Le plăcea compania celorlalţi, dar
cel mai bine se simţeau când erau doar ei doi !

- Nail! Azi, eu am să vânez cerbul, îţi promit! Arcul
şi săgeţile sunt pregătite! Trebuie să ne grăbim.  Să
ajungem acolo înainte de asfinţit.  Îl luăm cu noi şi pe
Ozo! şi fluieră scurt, privind în jur. Câinele ce aşteptase
paşnic în cotlonul aflat în apropiere, ciuli urechile, si
ajunse lângă ei dintr-un salt! – îşi scutură blana şi
deschise botul privindu-si stăpânul  în ochi . Lătră,
gudurându-i-se la picioare. Ime , scrută întinderea
cerului. Nu se zărea niciun  nor.  Zâmbi fericit, şi-şi bătu
prietenul pe umăr. Se întoarse către ceilalţi şi rosti:

- Să mergem!
Se îndepărtară gălăgioşi, petrecuţi cu privirea de

femeile şi copii rămaşi acasă. Făceau planuri, fiecare îşi
dorea să ucidă cerbul, povesteau, se lăudau cu săgeţile
lor,  şi glumeau pe seama celui mai grăsuţ dintre ei, care
gâfâia încercând să nu rămână în urmă. Satul dispăruse
în spatele dealului şi pădurea se deschidea vastă, tăcută
şi neasemuit de frumoasă în faţa lor. Când ajunseră pe
poteca bătătorită dintre brazi, încetară  să mai vorbească.
Se înţelegeau doar din semne  şi priviri . Urechile lui Ozo
se ciuliră şi îşi îndreptă nările în direcţia vântului,
adulmecând. Era clar pentru toţi că simţise ceva.  Ime îl
mângâie uşor pe blana aspră şi îi făcu un semn discret
din deget. Câinele înţelese, şi nu lătră!

Până la izvor, mai era destul de mers. O cracă din
apropiere îi zgârie obrazul  şi se agăţă de cureluşa
subţire de la gât  pe care atârna bucăţica de roca găurită.
Ime se eliberă printr-o smucitură şi îşi căută cu mâna „
comoara”. Piatra era la locul ei, şi o rază de soare rătăcită
printre frunze, o atinse topindu-se într-o strălucire
rubinie.

Panta devenise tot mai abruptă, şi oboseala îşi făcea
simţită apariţia. Era atent la tot ce se întâmpla în jur …de
ce se gândea tocmai acum la asta?

Deschisese ochii în peştera rece şi întunecoasă. Era
ocrotit, dar uneori  simţea o nelinişte . Se trăgea speriat
din faţa omului înalt, cu vocea şi privirea aspre ..Fiinţa
care îl hrănea era subţire şi plăpândă …îi cunoştea
mirosul …fumul ascuţit nu reuşea să-l ascundă nărilor
lui tinere. Senzaţia ce-l chinuia în permanenţă  era –
foamea! Uneori, cei din jur erau veseli şi atunci, îl

P
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încercau porniri de-ai imita. A învăţat să meargă şi să
vorbească, şi era atras de lumina de afară. De acolo se
auzeau sunete, simţea mirosuri, vedea culori!

Într-o noapte, nişte bubuituri  l-au trezit.  Raze scurte
pătrundeau  de afară. A simţit ceva ce se zbătea în piept,
şi fiori reci l-au făcut să tremure. Ochii i s-au umplut de
lacrimi ce alunecau calde pe obraji. Mama lui l-a cuprins
după umeri şi l-a tras în căldura  culcuşului. A adormit
intr-un târziu, când furtuna a încetat. Curiozitatea, l-a
ajutat să înveţe repede ce-i era de ajutor şi ce nu avea
voie să facă.

Într-o zi, privea o gâză  care încerca să se ascundă
sub o rădăcină. Auzi un zgomot de paşi şi din instinct, se
tupilă la pământ. Printre frunzele de ferigă, privi în jur şi
îşi  zări  tatăl purtând pe umăr animalul vânat. Când
ajunse în dreptul lui, omul îndesă mâna sub vesmântul
de blană, şi aruncă la picioarele copilului o bucată de
piatră .

Copilul o prinse în mâna lui micuţă şi o privi
îndelung …se chinui în zadar să  desprindă bobul ce
semăna cu fructele pe care i le aducea mama. O duse la
gură şi încercă cu dinţii …un scrâşnet îl făcu să  înţeleagă
că nu e de mâncare! O şterse cu mâneca, şi o apropie de
ochi. O lumină  ciudată se reflectă, făcându-l să clipească.
De atunci, au rămas nedespărţiţi. În anii care au urmat,
tatăl său l-a luat cu el peste tot . L-a învăţat  cum să
desluşească urmele fiarelor, să vâneze şi să pescuiască,
să se caţere în copaci.  Iarna ascundeau laţuri în zăpadă,
şi vara înotau în lacul de lângă cascadă.

Nimic, din ceea ce l-ar ajuta să supravieţuiască nu i-
a rămas străin puiului de om!

Ime, zări poiana, şi alungă din gând amintirile
copilăriei …încleştă degetele pe mânerul pumnalului de
la brâu. Se simţea puternic, tânăr, şi liber ….şi fără milă
…în sălbăticia  lui!

Ozo, ajunsese primul la izvor. Lipăise lacom din apa
rece şi se întinsese cu botul pe labe aşteptând …un
fluierat îl făcu să ciulească urechile şi se tupilă furişându-
se tăcut.

Din ascunzători, tinerii puteau auzi susurul
izvorului. Era o linişte ciudată …nici vântul nu mai adia.
Pădurea plină de viată, de mister şi de pericole, părea
pustie. Dar nu pentru mult timp. Trosnetul unei crengi
frânte şi un sunet înfundat anunţa ceva …

Ime potrivi săgeata. Simţurile i se încordaseră
asemenea arcului ce era pregătit să lovească. Se încruntă
şi îşi opri respiraţia. Îşi auzea bătăile inimii.

Cerbul cel falnic păşea semeţ . Nu se grăbea. Printre
ramurile coarnelor lui, soarele asfinţea dăruindu-şi
ultimele raze. Cârdul de căprioare  ajunseră la izvor şi îşi
cufundară botul în apa rece. Bău şi el. Deodată, o licărire
roşie  îl făcu să tresară şi să întoarcă capul în partea
dreaptă. Întâlni privirea lui Ime  şi pentru o clipă se
priviră în ochi. Rămase paralizat  neştiind ce să facă.
Săgeata pornise din arc şi se afla la jumătatea distanţei
dintre ei. Cu un salt pe picioarele din spate, cerbul se

pregătea să dispară în luminiş. Simţi o durere scurtă, şi
pică fulgerat în aer. Se prăbuşi fără să mai apuce să
scoată vreun sunet.  Alături de el se mai zvârcoli pentru
câteva clipe o ciută tânără.

Liniştea codrului se stinse în chiotele  de victorie ale
vânătorilor. Se apropiară de cerb şi cercetară semnul
săgeţii ucigaşe. Cele trei dungi roşii, anunţau fără drept
de tăgadă: era săgeata  lui Ime. Una singură, ţintită drept
în inimă!

O dâră roşie se prelingea din botul deschis al
cerbului şi picura într-o pată ce se mărea din ce în ce.
Lătrăturile lui Ozo se auzeau cu ecou în goana lui după
celelalte căprioare. Legară animalele de pârghiile groase
cu ajutorul cărora le vor căra.

-La  noapte, ne vom adăposti în peşteră - hotărî
Ime!

Îşi potoliră setea, şi reîmprospătară  apa din burduf.
Porniră hotărâţi să nu-i apuce noaptea pe drum. Au
ajuns, când primele umbre de întuneric se strecurau
printre copaci.  Au pus vânatul la loc sigur şi au aprins
focul.  S-au tolănit în jurul lui şi au hotărât cine avea să
stea primul de pază.

-Rămân  eu, a spus Ime .
Nail cel veşnic pus pe glume, încerca să găsească

motiv faptului că nu el nimerise cerbul.
-A fost din cauza soarelui. Nu ştiu ce m-a apucat să

cred că locul unde mă ascundeam  era cel mai bun!
Orem, cel grăsuţ, încerca mereu să-i facă pe plac lui

Nail. Se băgă în vorbă:
- Sau  vântul a fost de vină,  Nail!
Taos, cel cu părul roşcat  şi ochi  albaştri, râse, cu

gura până la urechi:
-Sau poate tu ai fost de vină, Orem! Stăteai prea

aproape de Nail şi din cauza asta …umbra ta era prea
mare!

Ruas, un brunet înalt cu părul negru şi lung până
aproape de brâu, chicoti:

- Băieţi, v-aţi uitat bine la săgeţi? Sunteţi siguri că
nu a fost a lui Orem, cea care a nimerit ciuta?

- Puteţi să râdeţi cât vreţi, spuse Orem. Într-o zi
am să vă dovedesc că şi eu voi deveni un vânător pe
cinste! Şi dacă mă supăraţi, nu vă mai dau nimic din
merindele pe care le-am cărat după mine atâta drum!

Când auziră de mâncare, băieţii o lăsară mai moale
…

- Orem, dacă mă gândesc mai bine, săgeata ta era
gata –gata să lovească cerbul,  numai că a zburat peste
pârâu şi s-a înfipt într-un trunchi!

Hohotele, se auzeau de departe!
Ime, se bucura şi el împreună cu băieţii, dar peştera

îi răscolea amintiri din trecut. Înteţi focul şi ieşi afară.
Aerul mirosind a cetină şi a pământ reavăn îi amplificau
amintirile. Viaţa de noapte a pădurii îl fascinase de când
era copil – ştia că pretutindeni erau vietăţi care stăteau la
pândă, care se urmăreau, şi se ucideau între ele în lupta
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pentru supravieţuire. Printre crengile brazilor privi spre
cerul pin de stele. Un fâlfâit îl făcu să tresară – era doar o
bufniţă speriată! Luna îl privea nepăsătoare împrăştiind
lumina ei gălbuie. Cristalul de la gât, sclipea, în lumini
roşii- verzui, asemenea ochilor din tufişuri, pe care
băiatul nu-i vedea.

Vocea lui Nail l-a făcut sa zâmbească:
- Ime?! Uite, Orem se oferă să rămână el, de pază

toată noaptea!
Hohotele răsunau şi se spărgeau cu ecou de pereţii

grotei. Au adormit abia spre ziuă. Ozo, care colindase
toată noaptea prin pădure, s-a strecurat lângă stăpânul
său a căscat  plictisit, şi a închis ochii.

Soarele trecuse de amiază, când au ajuns în sat.
Copii i-au văzut de departe şi au alergat în întâmpinarea
lor. Ţopăind, le-au spus că şi ceata bărbaţilor se întorsese
de la vânătoare, aducând vânat din belşug. Nail, chiui:

- Băieţi, la noapte  aprindem focul în poiana!

În sat, era o forfotă de nedescris.  Animalele vânate
fuseseră jupuite, împărţite …

Frumuseţea cerbului, provocă strigăte de admiraţie!
De mult nu mai văzuseră unul la fel.  Ziros, cel cu plete
cărunte, se arătă mulţumit:

- Fiule, cred că ţi-ai câştigat dreptul să ne poţi
însoţi  la adevăratele vânători – de urşi, de mistreţi …

- Tată,de fapt, toţi ar fi putut să –l vâneze…
Bubuituri puternice  i-au acoperit vocea …De

curând, unul dintre locuitori ,se
întorsese de la târg cu un obiect  ciudat …Lovit cu

un băţ, scotea un sunet prelung. Cu cât loviturile erau
mai dese, cu atât sunetul era mai puternic.

La căderea întunericului, vâlvătaia focului din
poiană se vedea de departe . Carnea sfârâia  pe jăratic şi
mirosul era dus de vânt . Unii dintre bărbaţi  povesteau
înfocaţi  peripeţiile de la vânătoare. Burduful cu licoarea
fermecată începuse să umble din mână în mâna,  şi ochii
începeau  să lucească …femeile sporovăiau vesele, şi
copii se jucau în jurul lor. La urmă a venit rândul câinilor
să se bucure de oasele aruncate …din belşug!

Nail, s-a ridicat şi a început să strige:
- Sial, Sial!
I se alăturară şi alte voci :

- Sial, Sial!
O bubuitură scurtă, urmate de alte două, le dădu de

veste  că Sial era acolo. În ritmul sunetelor, Nail a ridicat
braţele şi a început să danseze. S-au mai ridicat câţiva …

Ochii îi scânteiau printre şuviţele negre, ondulate,
ce-i atârnau peste faţa albă. Rubinul de la gât  prinsese
viaţă în lumina flăcărilor. Unduindu-se asemenea
tulpinilor subţiri în adierea vântului, răsucindu-se ca
păsările în zbor, atingând pământul uşor, asemenea
fulgilor de nea sau ropotind precum stropii grei în
furtună, ţâşnind în salturi imitând peştii din apa
învolburată, trupul înalt, zvelt, cu braţele pe cât de
puternice pe atât de delicate, tăind cu degetele fine şi

lungi văzduhul, Ime, în dansul său, părea întruchiparea
forţelor şi frumuseţilor naturii ce-l înconjurau.

Ceilalţi, s-au făcut cerc în jurul lui, privindu-l
pierduţi, lovindu-şi palmele una de alta, în ritmul tam-
tam –ului.

Nimeni, niciodată, nu văzuse ceva mai frumos!

Valuri uşoare de ceaţă se ridicau din pădure. O
nouă dimineaţă se strecura  timidă, izgonind întunericul.
Rugul se transformase într-o grămadă de cenuşă, care
încă dogorea. Roua se aşezase pe iarba bătătorită, lipită
de pământ. Trupuri greoaie, dormeau care pe unde îi
doborâse oboseala. Cei mai mulţi se întorseseră la
colibele lor.

Rezemaţi cu spatele de trunchiul unui brad prăbuşit
de mult într-o furtună, Ime şi Nail, aţipiseră şi ei. Au
mâncat, au dansat, şi s-au bucurat de libertatea vieţii lor.
La urmă se retrăseseră aici, făcându-şi planuri. Priviseră
mersul stelelor de pe cer, întrebându-se unde se duc,
unde se ascund  în timpul zilei. Nail credea că stelele
sunt oastea care apără  Luna. Au râs pe săturate
văzându-l pe Sial cum adormise ţinând în mâini beţele
cu care lovise toată noaptea burduful sunător … şi
aţipiseră  într-un final, umăr lângă umăr, călătorind în
lumea viselor. Nu aveau de unde să ştie, că ziua care
tocmai începea,  avea să le  transforme pentru totdeauna
vieţile .

Soarele, abia răsărise …când lătratul nervos al lui
Ozo il făcu să tresară. Oare ce-i provocase furia? Si de ce
nu se mai oprea? Ime  sării în picioare, şi îl înghionti pe
Nail. Puse degetul la buze când acesta deschise ochii. Se
iută în jur şi ascultă. Apoi se repezi în fugă în direcţia de
unde se auzea lătratul. Îşi căută cu mâna mânerul
pumnalului, fiindcă  lătratul venea dinspre pădure. Nail
îl urmă   tăcut, aproape buimac, fără să ştie ce se
întâmplă. Se afundau din ce în ce în pădure, şi lătratul se
auzea tot mai aproape. Deodată, printre frunzele
tufişurilor, ochii lor uimiţi, desluşiră ceva …Aşezat pe
burtă, sfâşiind bucăţi dintr-o ciută, un animal mare,
roşcat, cu dungi negre şi albe, cu un cap enorm, un
animal cum ei nu mai văzuseră până atunci. Prezenţa lui
Ozo începuse să-l enerveze, fiindcă la un moment dat, se
ridică pe labele din faţă, şi mârâii fioros spre câine. Ozo,
sări în lături, scheunând speriat şi se îndepărtă când
auzi fluieratul lui Ime. Băieţii o tuliră spre sat, şi nu s-au
oprit  decât la coliba lui Ziros, pe care cu greu l-au făcut
să se trezească, pentru a-i povesti cele întâmplate.
Urmele oboselii s-au risipit când omul a înţeles despre ce
era vorba. Au mers din bordei în bordei şi au strâns toţi
vânătorii. Odată, când fuseseră  in  alt sat, au văzut blana
unui astfel de animal. Era cea mai preţuită. Dar aici, în
preajma aşezării lor, nu le întâlniseră niciodată. Oare ce
s-o fi întâmplat? Unul dintre bărbaţi, a reuşit să-şi
amintească numele animalului – era un tigru de zăpadă!
Trăiau în munţii unde zăpada nu se topea niciodată.
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Cum de ajunseseră aşa aproape de satul lor? S-au
înarmat,  şi au pornit călăuziţi de Ime şi Nail!

Trecuse ceva timp, fiindcă ajunşi la locul cu pricina,
au mai găsit doar nişte oase împrăştiate prin iarbă. Ozo,
şi cei câţiva câini care îi însoţeau, alergau neliniştiţi,
adulmecând. Era clar  că tigrul plecase, şi oamenii
hotărâră să se întoarcă în sat pentru a se sfătui ce aveau
de făcut. Erau totuşi prea obosişi, să urmărească azi,
tigrul.

Pe drum, unii dintre bărbaţi se arătau nemulţumiţi.
Ar fi vrut să continue vânătoarea. Alţii spuneau că
trebuie să se fi înmulţit prea mult tigrii, au ucis toate
vietăţile cu care se hrăneau, şi astfel, foamea i-a împins
spre pădurile din vale. Ziros le-a spus să stea liniştiţi. Îl
vor ucide, pe el şi pe toţi cei care încercau să-i lase pe ei
fără hrană. Căuta să-i îmbărbăteze, dar o nelinişte
încolţise şi  în inima lui.

Ziua de-abia începuse, şi toată le fusese dată peste
cap. Ajunşi în sat, găsiră femeile şi copii strânşi în jurul
unor necunoscuţi. Două femei şi un bărbat, însoţiţi de
trei cai. Copii erau aproape speriaţi de aceste animale
„fioroase”. Dar nu numai asta era ciudat la ei – hainele
cu care erau îmbrăcaţi, şi feţele lor – şi chiar cuvintele pe
care le rosteau. Locuitorii priveau fără să înţeleagă nimic
din ce auzeau. De fapt au înţeles, mai bine zis au văzut
că bărbatul era bolnav, respirând cu greutate.  Femeile,
una mai tânără şi una mai în vârstă, dădeau de
înţeles,după asemănare că erau rude .

Când au văzut ceata vânătorilor îndreptându-se spre
ele, au tăcut speriate. Ziros le-a întâmpinat cu zâmbetul
pe buze, înţelegând dintr-o privire totul .

- Chemaţi-o pe Anila! poate ea cunoaşte limba în
care aceşti oameni vorbesc. Priviţi-le culoarea pielii şi
forma ochilor – nu vi se pare că există o asemănare cu
ea?

- Ziros, tu mereu ai dreptate! spuse Dar, - cel mai
priceput dintre toţi , când era vorba de jupuit animalele.
Reuşea asta fără să facă vreo crestătură aiurea, care să
scadă preţul blănii.

Pe Anila, o găsiseră intr-o iarnă, mai mult moartă
decât vie, pe jumătate degerată, departe, lângă cascadă.
Nimeni nu înţelegea cuvintele pe care le rostea. A zăcut
săptămâni, îngrijită de mama lui Ime, de Iris. La urmă
când s-a pus pe picioare, ajuta la treburile gospodăriei, şi
la culesul fructelor. A învăţat să vorbească limba lor, şi
şi-a construit o colibă la marginea satului. Cunoştea toate
florile şi buruienele, le culegea, le usca, le fierbea,  numai
ea ştia cum …şi    atunci când cineva se îmbolnăvea, ea
reuşea  să-l vindece. De câteva ori, Iris a încercat s-o
întrebe ce se întâmplase cu ea  în iarna când au găsit-o,
dar singurul cuvânt pe care îl spunea era –anila – şi aşa
i-a rămas numele.

Orem s-a întors dezamăgit.  Anila, nu era în coliba
ei.

- Poate a plecat după ierburile alea …spuse Nail.
Unele trebuiesc culese seara, altele  în primele raze ale
soarelui.

- Da, desigur! încuviinţă ca de fiecare dată Orem .
- Ime, ia băieţii şi porneşte în căutarea Anilei. Iar

noi, Iris şi cu mine, vom găzdui străinii. Apoi, vom mai
vedea . Dar , ajută-mă!

Dar, se apropie de bărbatul întins în iarbă şi-l
cercetă. Îi văzu veşmântul plin de sânge şi mormăi dând
din cap nemulţumit:

- Asta nu e bine …nu e bine.
Băieţii se îndepărtară întrebându-se unde să o caute

pe Anila. Fiecare avea altă idee. Se hotărâră să se
îndrepte către râu. Parcă acolo o zăriseră şi zilele trecute.
Stătea aplecată peste florile alea galbene, şi le culegea
îngânând nişte cuvinte. Poate au noroc …Începură să o
strige, şi norocul le surâse! O zăriră de departe, ivindu-se
dintre tufele înalte.

Angelica Pagu, Icar-Gândul

Anila era o femeie scundă, slabă, aproape uscată, cu
pielea galbenă şi părul negru împletit într-o coadă lungă
şi groasă. Băieţii o ştiau de  când erau mici. Ei crescuseră,
dar Anila rămăsese  neschimbată!

- Ce s-a întâmplat? a întrebat femeia.
- Vino, avem nevoie de tine! spuse  într-un suflet

Orem.
- Parcă te-am văzut ţopăind cam mult azi-noapte,

Orem! Vrei un leac pentru picioarele tale dolofane? râse
Anila.
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- Nu-i vorba de asta! În sat au venit nişte străini.
Unul dintre ei e rănit, grăi Nail apropiindu-se de femeie.

Deodată, se trase speriat înapoi. În mâinile femeii se
zvârcolea un şarpe lung, subţire, gălbui …

- Si ce-mi pasă mie?! Anila hohoti îndreptându-se
către ei cu şarpele încolăcit de încheietura mâinii …

- Ce vânătorilor? Vă e teamă?
În timp ce Nail şi Orem se fereau, Ime se apropie de

ea:
- Anila, tata m-a trimis să te chem! şi întinse mâna

către şarpe. Piatra de la gâtul lui scânteia în lumina
soarelui, şi şarpele îşi feri capul.

Anila îl privi pe Ime în ochi şi îşi trecu mâna pe care
era încolăcit şarpele pe deasupra creştetului băiatului . O
dată, de două, de trei ori …

- Ce faci? o întrebă acesta.
- Nu îţi e frică, râse ea, nu-i aşa? Niciodată nu vei

fi rănit de un şarpe!
Orem şi Nail izbucniră în râs:
- Vezi, Ime?!  Anila îţi poartă de grijă!
- Ce ştiţi voi? se   răţoi femeia. Nimic nu-l va răni

pe Ime!
- Anila, tata ne aşteaptă. Si omul acela sângera …
- Să mergem, şopti  ea.
Păşind în urma lor, femeia rosti în şoaptă, ca pentru

sine:
- Nimeni nu îl v-a răni pe Ime, dunga ce desparte

ziua de noapte nu există. Şi aruncă şarpele în iarbă.
Satul fremăta de nerăbdare. Toţi îşi părăsiseră

treburile; cei mai mulţi căscau ochii la cei trei cai. Unii
mai văzuseră, alţii nu. Copii se hârjoneau ţinându-se în
apropierea mamelor. Un murmur s-a auzit la apariţia
Anilei, şi toţi s-au dat la o parte făcându-i loc. Femeia a
pus legătura de flori la pământ, şi a intrat, lăsând uşa
închisă în urma ei. Cei de afară amuţiră, şi vocea lui
Ziros se auzi clar:

- Anila, bolnavul e acolo!
Anila părea că nu aude. Rămase cu ochii aţintiţi

asupra celor două femei. Îşi duse mâinile la tâmple
clătinându-se şi  îngână câteva cuvinte.  Niciunul dintre
cei prezenţi  nu le înţelegeau rostul în afară de cele două
străine . Chipul lor se lumină şi cea mai în vârstă se
apropie, şi o îmbrăţişă pentru câteva clipe. În timp ce
continua să vorbească, străina o apucă de braţ trăgând-o
spre rănit. Anila se însufleţi, chipul i se însenină, şi
cercetă rana bolnavului. Apoi îl căută  din priviri pe
Ziros  şi spuse:

- Am nevoie de leacurile mele! Voi merge eu
însumi să le aduc! Apoi, gândindu-se câteva clipe …-
mai bine, să ducem bolnavul la mine …leacurile mele or
să-l pună pe picioare!

Le-a spus şi femeilor – în limba lor, hotărârea ei, şi
ajutat de Ziros şi Dar, străinul a fost ridicat şi dus la
coliba cea dărăpănată a Anilei.

Când se pregătea să părăsească încăperea, încercând
să ridice aşternutul greu pe care fusese întins tatăl său,

fata se împiedică, şi era gata –gata să se prăbuşească.
Ime, care se afla în apropiere, încercă să o ajute. Fata s-a
prins zdravăn de mâinile lui şi l-a privit în ochi.
Cuvintele rostite de ea nu au fost înţelese de băiat.

Vocea ei, continua să îi răsune în urechi, simţea încă
atingerea fină şi   caldă  a mâinilor ei ..şi ochii aceia
neasemuit de frumoşi …l-au săgetat  şi l-au făcut să
simtă ceva ce nu mai simţise. Îşi atinse pieptul cu mâna
şi se apăsă ca şi cum ar fi vrut să încetinească bătăile
inimii, care parcă vroia să iasă afară din piept  şi să
alerge în urma fetei care se îndepărta  cu paşi grăbiţi, în
clinchetul  clopoţeilor prinşi în păr.

Aflat la doi paşi, Nail văzuse şi auzise tot.
- Oare, ce o fi zis fata, Ime?  întrebă Orem,

mutându-se de pe un picior pe altul nerăbdător …
- Precis, a întrebat cum te cheamă pe tine! izbucni

Nail. Râdea privind în urma fetei, şi ochii lui erau mai
verzi ca niciodată!

Taos, care era şi el pe-acolo, mormăi :
- Voi aţi văzut cum sunt îmbrăcaţi oamenii ăştia?!

Aţi văzut ceva asemănător? Şi caii aţi văzut ce poveri
poartă? Mă întreb ce s-o fi întâmplat cu ei…de unde vin?

- O să aflam! V-a avea grijă Anila sa-i tragă de
limbă! completă Ruas.

- Băieţi, nu ştiu ce faceţi voi, dar eu  mă duc să mă
scald, se alintă Nail. Îmi trece oboseala de azi-noapte, şi
până una –alta, tot nu am ce să fac pe-aici. Şi poate prind
şi câţiva peşti. Sigur călătorii sunt flămânzi, şi Anila nu
le poate oferi decât zeama buruienilor ei amare. Mai vine
cineva? şi o tuli în fugă spre râu!

Îl urmară toţi …şi Ime, zâmbi  încercând să alunge
din minte imaginea ochilor fermecători!

*
Trei zile cât a avut febră, Anila a stat la căpătâiul

bolnavului. Aţipea tresărind ori de câte ori îl auzea
gemând în agonia lui. În nopţile lungi, care au urmat,
cele trei femei au vorbit …şi astfel, Anila a ajuns să le
cunoască povestea. Veneau de departe. De dincolo de
munţii de care nimeni dintre locuitorii de aici, nu
trecuse.Au rătăcit poposind ici-acolo; fuseseră mai mulţi.
Unii dintre ei muriseră, alţii se hotărâseră să rămână prin
locurile unde îşi făcuseră prieteni, ei  doreau să ajungă la
apa cea mare, care se uneşte cu cerul.

Astfel, Anila a aflat  că cei trei erau o familie –tată,
soţie şi fiică. Aşezarea lor fusese atacată de luptătorii
veniţi din stepă. Au scăpat ca printr-o minune,  reuşind
să ia cu ei puţine lucruri. Cortul lor era apărat de viteji
plătiţi pentru asta. Doar astfel au reuşit să scape. Grosul
bogăţiei rămăsese acolo, şi atacatorii  nu s-au mai
sinchisit să-i urmărească. Plecaseră în timpul verii şi
iarna s-au oprit să locuiască într-un sat unde mulţi s-au
îmbolnăvit şi au murit.  Primăvara, au plecat din nou la
drum. La sfârşit, au rămas doar ei trei. Capul familiei,
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aflase de la căpetenia unei caravane că undeva, se află o
aşezare aproape de malul mării. Acolo vroia el să ajungă.

Într-o noapte, calul s-a speriat, şi în smucitura
produsă, omul aproape adormit  s-a prăbuşit  şi  s-a
rănit.  În zori, au ajuns în satul Anilei.

*
Ziros, nu-şi  mai făcea griji pentru sătenii veniţi în

sat. Alte gânduri  îl frământau acum pe el. Îşi amintea de
perioada când fusese nevoit să părăsească peştera.

În satul unde crescuse, o boală ciudată a făcut ca cei
mai mulţi locuitori să moară. Dar boala ajunsese să intre
şi în rândul animalelor.  Speriat, si-a luat soţia şi fiica, şi
au căutat să plece cât mai departe. Pe drum  însă copila
care era destul de mică, a murit. Au îngropat-o sub un
maldăr de bolovani, şi cu inimile îndurerate, au plecat
mai departe. Au mers zile, săptămâni întregi, căutând să
se îndepărteze tot mai mult de locurile unde moartea se
făcuse stăpână.

Într-o noapte, o furtună i-a surprins intr-o pădure şi
în lumina unui fulger au văzut intrarea unei peşteri.  A
doua zi au  găsit poiana mărginită de izvor. S-au hotărât
să rămână câteva zile, şi spre norocul lor, au văzut
cârdul de căprioare. În sălbăticia de aici, doreau să uite
durerea pierderii celor dragi, luptând  zi de zi  să
supravieţuiască. S-au bucurat când femeia a adus pe
lume puiul de om. L-au numit Ime, şi l-au crescut cât de
bine s-au priceput.  Anotimpurile treceau, iar iernile  au
început să fie din ce în ce mai grele. Rănit la un picior,
zile întregi omul nu a putut merge la vânătoare. Au
răbdat de foame, mulţumindu-se cu câteva bucăţi de
carne uscată. A fost perioada când Ziros şi-a dat seama
că nu mai pot rămâne acolo. Dacă s-ar fi întâmplat ceva
cu el, dacă şi-ar fi pierdut viaţa, femeia şi copilul lui,
erau în pericol. Când s-a vindecat, s-au hotărât să plece
în căutarea unei aşezări. Pentru Ime , începea a cinci-a
primăvară. Au părăsit pădurea şi peştera. Şchiopătând,
Ziros a fost bucuros, când după o zi de mers, a putut să
se odihnească în primul sat întâlnit în cale. Satul se afla
la mică distanţă de cursul pârâului ce cobora din munte,
şi cele câteva colibe se aflau aproape de o colină în
spatele căreia, o altă pădure îşi deschidea vastă
întinderea verde.

Locuitorii i-au privit curioşi. Bărbatul care
şchiopăta, avea o claie de păr creţ cum nimeni de aici nu
mai văzuse. Şi copilul slab şi sperios  ce mergea ţinând
strâns mâna mamei, îi semăna leit tatălui.  S-au
împrietenit cu localnicii, şi s-au hotărât să rămână. Vara
ce a urmat, şi-au construit propriul bordei.  Au muncit
din greu pentru a câştiga încrederea şi respectul celor
din jur.  În timp, curajul şi iscusinţa la vânătoare, l-au
făcut pe Ziros să fie apreciat. Bărbaţii  au înţeles că aveau
ce învăţa de la el şi într-un final l-au ales căpetenia lor.

Pentru Ziros şi Iris, să locuiască laolaltă  cu alţi
oameni nu a fost greu. Mai făcuseră asta. Însă pentru

micuţul Ime, care crescuse doar în prezenţa tatălui şi a
mamei, totul era nou.

Mergând agale spre casă, Ziros îşi amintea toate
astea …şi se hotărî să strângă toţi bărbaţii din sat, pentru
a se sfătui. Nu putea să le înşele aşteptările. Era
căpetenia lor, şi pentru ei toţi, tigrul reprezenta o
ameninţare.

*
Zilele treceau una după alta, şi Ime, nu înţelegea ce

se întâmplă cu el. Evita compania celorlalţi. Căuta un loc
mai retras lângă râu, sau în poiană, la umbra unui copac
şi rămânea gânditor ore în şir. Cel mai mult îi plăcea să
se întindă noaptea, sub cerul plin de stele, când liniştea
punea stăpânire peste tot. O linişte ce-l lăsa sa-şi poată
face ordine în gânduri, să poată să rămână doar el şi
amintirile lui. De câteva zile, paşii îl purtau doar în
apropierea colibei Anilei.

În timp ce ochii lui căutau  steaua cea mai
strălucitoare de pe cer, gândurile îl purtau la primele
amintiri despre sat. O femeie alături de un copil îi
stârnea veselie şi curiozitate. Alţi bărbaţi îi produceau
teamă. Îşi amintea de ziua când câţiva copii s-au
apropiat de el încercând să-l atragă în  jocul lor. Îl mai
văzuse de câteva ori pe băieţelul care era mereu cu
zâmbetul pe buze. Vocea lui ascuţită le acoperea pe
celelalte şi râsul său era molipsitor.  Ime îl privea cu
bucurie  şi se mira de culoarea ochilor lui verzi. În
jocurile lor copii încercau să-şi imite părinţii. Cu arcuri şi
săgeţi din beţe, erau vânători. Uneori erau luptători
aprigi şi atacau grupul de fetiţe care se jucau pregătind o
mâncare imaginară.

Într-o seară de iarnă, tatăl lui a adus în casă o
femeie. Ime a privit-o uimit, şi nu prea înţelegea ce se
întâmplă. Mama lui a îngrijit-o şi s-a bucurat când a
început să îşi revină. Săptămâni întregi cât a zăcut pe jos
într-un colţ, se ferea să se apropie de ea. Dar în ziua când
a reuşit să se ridice şi să meargă, în slăbiciunea şi
suferinţa ei, a reuşit să-i zâmbească micuţului. A întins
braţul şi l-a mângâiat pe creştet, rostind ceva. A ridicat
un deget şi a atins piatra pe care Ime o avea legată cu o
cureluşă la gât, repetând: lav , lav …lav …

Zgomot de paşi l-au făcut pe Ime să se trezească
…se sprijini în coate si căută mânerul pumnalului …în
întuneric văzu o siluetă  şi auzi clar, vocea lui Nail:

- Omule, de când te caut! Ce faci aici?
- Nimic! Doar privesc cerul.
Nail s-a aşezat alături de el. A încercat să-l privească,

dar n-a zărit  decât scânteia roşie ce se reflecta în lumina
lunii.

- Omule, ce se întâmplă?
- Ti-am spus că nimic! Căutam doar o stea! Cea

mai frumoasă dintre toate. Tu o vezi?
Nail se trânti în iarba udă  de rouă  şi privi cerul.
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- Ime, nu la stele îmi stă mie gândul acum! Tu ai
aflat despre hotărârea lui Ziros?

Cufundat în gânduri, Ime continua să privească
cerul şi i se păru că descoperă două steluţe apropiate,
care licăreau mai puternic ca celelalte. Licărul acela îi
amintea de ochii frumoşi ai copilei ce venise în sat. Oare
cum se numea? Întoarse capul spre Nail şi întrebă:

- Nail, mai ştii cum se simte străinul?
Râsul strident al lui Nail îl făcu să tresară.
- De ce râzi?
- Ime, eu te întreb de hotărârea luată de Ziros. De

vânătoare şi de tigru! Ce-mi pasă mie cum se simte
străinul? Ziros ţi-a promis că acum poţi participa
împreună cu ei la vânătoare! Mă gândeam dacă ai putea
să pui o vorbă bună şi pentru mine…

Ime, sări în picioare! Cum de uitase de sfatul
bărbaţilor, de tigru şi de vânătoare? Ce se întâmplă cu el?

- Nu-ţi face griji, tata nu-şi retrage cuvântul dat! O
să încerc să vorbesc cu el.

Şi o porni prin iarba udă şi foşnitoare, spre casă
urmat de Nail, care tot povestea ceva şi râdea. A râs şi el,
dar când au intrat în sat, au amuţit. În dreptul bordeiului
Anilei, Ime desluşi o siluetă ce se îndepărta în fugă. Îl
înghionti pe Nail să nu facă zgomot  şi împreună porniră
în urmărire. Tresări când în lumina lunii eliberată de sub
un nor, îşi dădu seama că fugarul era îmbrăcat în straie
lungi, de femeie. Cărarea pe care o apucase  ducea la râu.
Se ascunseră în spatele unor tufe aşteptând . Odată
ajunsă la râu, femeia se dezbrăcă, îşi despleti părul  şi se
cufundă în apă. Unul lângă altul, Ime şi Nail, au privit cu
gura căscată! Nail chicoti înfundat:

- O recunosc! E străina! şi cât e de frumoasă …
- Hai să plecăm! nu-i decât o femeie …glasul lui

Ime era gâtuit de emoţie. Îi părea rău că o urmărise. Şi îi
părea rău că nu fusese singur. Nu vroia să recunoască,
dar nu văzuse niciodată ceva mai frumos …

- Să plecăm? să pierdem restul?!
- Nail, parcă spuneai că vrei să pun o vorbă bună

pentru tine …
- Şi dacă i se va întâmpla ceva? zâmbi Nail .
- Nu i se va întâmpla nimic!

Se ridicară să plece, dar Ime se răsuci şi mai privi în
direcţia apei. Rubinul din piept scăpăra, atins de
misterioasa lumină pală a lunii!

S-au despărţit în dreptul locuinţei lui Ime.
- Să nu uiţi ce te-am rugat, Ime!
- Nu, nu …
Întins în culcuşul său, Ime căută să adoarmă.  Se

răsuci pe toate părţile . Ţinu ochii închişi, apoi  se plictisi
şi rămase cu ei pironiţi în întuneric.Din depărtare, se
auzea urletul unui câine. Oare unde era Ozo? În ultimele
zile fusese mai mult plecat. Pe unde naiba umbla câinele
acesta? Uf, şi noaptea asta nu se mai termină!

Când se deşteptă, era singur în colibă. Ziros plecase,
şi nu apucase să stea de vorbă cu el. Cum de nu îl

auzise? Afară dădu cu ochii de mama sa care îl
întâmpină cu un zâmbet:

- Mâncarea e gata,  Ime! ce se întâmplă? Te simţi
rău?

- N-am nimic, mama …totul e bine!
- Pari îngândurat  şi posomorât, şi în ultimele zile

n-ai mâncat mai nimic.
Ime, schimbă vorba :
- Tata a plecat de mult?  Ce au hotărât?
Privindu-l cu ochii ei negri, iscoditori, femeia încerca

să-i ghicească gândurile.
- O sa-ţi spună el.  Nail a trecut  în două rânduri

pe aici. Părea nerăbdător să vorbească cu tine. Ce se
întâmplă?

- De unde să ştiu?!  Doar îl cunoşti pe Nail,
vreuna din glumele lui …

O porni agale spre locul unde bărbaţii obişnuiau  să
se adune şi să se sfătuiască. Făcu un ocol şi se trezi din
nou în dreptul colibei unde Anila îi găzduia pe străini.
Împreună cu mama ei, fata trebăluia la prepararea
hranei, şi nu l-a văzut pe Ime, care odată ajuns în dreptul
lor iuţi pasul şi se hotărî să nu mai treacă pe acolo …”-Ce
naiba se întâmplă cu mine? – se întrebă în gând.

Înconjurat de Taos, Ruas, Orem  şi alţi gură-cască.
Nail povestea ceva gesticulând şi făcând mare haz de
felul cum de dimineaţă reuşise să salveze un copil care
era gata-gata să se înece în râu. Orem se prăpădea de râs,
şi ţinându-se cu amândouă mâinile de burtă, încerca să
se facă auzit:

- Nail, eu aş fi crezut că a pescuit ceva şi de-aia
face semne cu mâna şi ţipă în gura mare – de bucurie!

- Orem, tu şi dacă m-ai vedea pe mine ţeapăn,
întins în ţărână, ai crede că poate trag un pui de somn, şi
ai trece mai departe.

Îl zări pe Ime şi se îndreptă către el. Orem vru să-l
urmeze, dar Nail îi şuieră printre dinţi:

- Rămâi unde eşti!
- N-am nimic să-ţi spun, Nail – rosti Ime fără să-l

privească …
- N-am nimic să-ţi spun, Nail ! –repetă Nail – cum

vine asta? Parcă îmi promiseseşi ceva…
- N-am apucat să vorbesc cu tata…a plecat în zori

când eu dormeam…
Glasuri puternice se auzeau prin pereţii căptuşiţi cu

crengi şi pământ, semn că bărbaţii, căzuseră la învoială
şi că hotărârea fusese luată.

Primul, si-a făcut apariţia  Ziros care văzându-l pe
Ime, s-a îndreptat către el. Urmat în linişte de ceilalţi, s-a
apropiat lăsând ceva loc între el şi grupul băieţilor ce se
înghesuiau în spatele lui Nail.

- Mâine, vom pleca în căutarea tigrului. Vom
participa noi toţi, şi am hotărât să ne însoţiţi şi voi: Ruas,
Taos,  şi tu  Ime!

Orem  se simţea nedreptăţit, şi deschise gura să
spună ceva…însă cuvintele i se opriră in gât. Ziros, îl
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căută  cu privirea şi faţa i se lumină de un zâmbet apărut
în colţul gurii…

- Pentru căratul merindelor şi al săgeţilor, îl vom
lua cu noi şi pe Orem!

Rămas cu gura deschisă, lui Orem nu-i venea să –şi
creadă urechilor. Dar numai pentru o clipă! În momentul
următor sărea în sus cât era de mare, şi chiotele lui se
amestecau cu ale celorlalţi!

În sfârşit, deveneau şi ei bărbaţi …vânătoarea cu cei
mari, era o treaptă, un privilegiu, o piatră de încercare
pentru a dovedi că erau pregătiţi pentru asta.

- De ce mai trebuie să aşteptăm până mâine? Nu
am putea pleca chiar acum? – întrebă Orem.

A fost rândul bărbaţilor să izbucnească în râs! Dar,
mormăi aproape nervos:

- Băieţii ăştia cred că le ştiu pe toate! Habar n-au
ce-i aia o vânătoare adevărată. O să vedeţi, or să ne facă
doar belele!    şi se îndepărtă păşind rar şi apăsat .

Privind în urma lui, Ziros aproape că-i dădea
dreptate. Totuşi, hotărârea fusese luată.

Nail s-a apropiat de Orem şi i-a şoptit la ureche:
- Ţi-ai pierdut minţile?  În loc să fii mulţumit, mai

pui şi condiţii?  Băieţi! –ştiţi, m-am gândit că Orem ar
putea pleca de azi! Doar aşa, ar putea să ţină pasul cu noi
şi să nu rămână în urmă!

Orem îl privi cu năduf, şi nu zise nimic. Plecă abătut
spre casă, departe de râsetele batjocoritoare ale
prietenilor săi.

Ime îl urmă şi el. Nu-i ardea de glume. Trebuia să fie
la înălţime! Trebuia să nu-l dezamăgească pe Ziros.
Trebuia să devină la fel de bun ca el – trebuia să
demonstreze, că poate deveni un vânător adevărat care
poate să-şi întemeieze o familie. Îşi va alege o fată, pe
care să o iubească şi care să-i poată dărui copii, - o fată cu
nişte ochi migdalaţi, o fată care să semene cu străina! De
ce oare fata asta nu-i mai ieşea din minte?

*
Plecară dis –de – dimineaţă încrezători, hotărâţi sa-i

vină de hac animalului care le împuţina vânatul. Fiecare
îşi dorea să fie el – cel care se va întoarce victorios, şi toţi
îşi puneau nădejdea în Ziros – el nu greşise niciodată. Au
umblat întreaga zi  căutând urme printre frunze, lângă
mlaştini, sau zgârieturi pe trunchiurile copacilor.
Umblau cât era ziua de mare, şi noaptea se odihneau. Se
îngrămădeau unii în alţii, şi aprindeau  focuri în jurul
taberei. Stăteau de pază pe rând, apoi în zori o porneau
din nou la drum. Dacă Ziros n-ar fi avut încredere în Ime
şi Nail, -dar mai ales în Ime, care îl văzuseră, ar fi crezut
că de fapt pe acolo, nu trecuse niciun tigru. Nici câinii nu
au simţit vreo urmă.

În a şaptea zi, la căderea întunericului, vânătorii
strânşi în jurul lui Ziros, sporovăiau nemulţumiţi.
Terminaseră de mâncat şi aruncaseră şi câinilor ceva
resturi.

În primele zile, tinerii fuseseră încântaţi de noua lor
aventură. Erau numai ochi şi urechi să nu le scape nimic
din ceea ce spuneau sau făceau cei cu experienţă.
Treptat, au început să-şi piardă entuziasmul, şi nu
puteau înţelege  cum vânătoarea putea fi atât de
plictisitoare. Ei nu aveau de unde şti, că şi pentru cei
mari faptul că nu întâlniseră  niciun  animal  care putea fi
vânat, era ceva nou. De mult nu li se mai întâmplaseră
aşa ceva …

Angelica Pagu, Icar-Visul

Toţi ar fi vrut să vorbească despre asta, dar nu
îndrăzneau şi văzându-l pe Ziros liniştit fiecare gândea
că nu ar fi potrivit  să deschidă primul discuţia – îşi
puneau nădejdea în el, şi tot amânau.

În acea seară, Nail le făcu semn băieţilor să se aşeze
mai în marginea taberei.  Avea el un plan …

Dar, care se afla mereu alături de Ziros, răbufni :
- Vânăm de atâta timp împreună …să tot fie vreo

douăsprezece primăveri, nu-i aşa Ziros? E prima dată
când timp de o săptămână, nu găsim decât iepuri şi
vulpi. Or să-mi ruginească  săgeţile aşteptând!

Ziros îşi păstră calmul:
- Aşa e, dar e tot pentru prima dată când pe aici s-

a abătut animalul acesta .Sunt sigur că el e vinovat.
Animalele fug, se retrag din calea lui, cele pe care nu le
ucide …

Se iscă o hărmălaie între cei care erau de aceeaşi
părere cu Ziros, şi cei neîncrezători, care ţineau cu Dar.
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În acest timp, Nail avea altă părere – totul era să-l
convingă pe Ime – ceilalţi nu contau! În timp ce scrijelea
ceva cu vârful săgeţii în pământul uscat, aşezat cu
genunchii la gură, le făcu semn băieţilor să se tragă mai
aproape de el.

- Băieţi, de două nopţi, abia aţipesc; şi am stat la
pândă. Câinii, noaptea sunt neliniştiţi …speriaţi parcă!
Sunt sigur că e ceva necurat la mijloc. Am început să
cred că de fapt nu noi vrem să vânăm tigrul, ci că el ne
urmăreşte pe noi. În lumina flăcărilor, parcă văd în
tufişuri nişte ochi care ne pândesc.

- Dacă nu te-aş cunoaşte, aş putea să fac prinsoare
că a început să-ţi fie frică …

- Taci, Orem! Nu despre frică e vorba. Voi nu
înţelegeţi? Animalul acesta e mai şiret decât ne-am putea
închipui! Regulile pe care le-au aplicat bătrânii până
acum  nu mai sunt valabile! Tigrul se ascunde ziua. A
înţeles că noi doar atunci îl punem în pericol. Trebuie să-
l surprindem în timpul nopţii!

- Eşti nebun, Nail? a spus Taos .
- Tu vrei să-l supărăm pe Ziros, după ce ne-a

acordat şansa de a ne dovedi iscusinţa? a spus şi Ruas.
- Nu, băieţi, tocmai asta e! acesta e elementul

surpriză! Vom încerca să-l vânăm noaptea. Şi pentru asta
nu e nevoie să mergem mai departe. Pun  pariu că de
fapt, tigrul e pe urmele noastre. Trebuie să ne întoarcem!

Ime , îl privea neîncrezător pe Nail . Îl cunoştea de
atâta timp …nu trecuse nicio zi în toţi aceşti ani de când
venise în sat şi se împrieteniseră , să nu se vadă şi să nu-
şi spună unul altuia cele mai ascunse gânduri . Oare cum
putuse să se înşele în privinţa lui ? Să treacă peste
cuvântul lui Ziros ?

Ime   rămase tăcut, gândindu-se la toate astea, şi
primul impuls a fost să se revolte împotriva lui Nail! Nu
a zis nimic. S-a ridicat pur şi simplu şi s-a îndepărtat
dincolo de focurile ce delimitau tabăra. Ozo îl urmă,
mângâindu-i-se  de picioare şi adulmecând adierea
vântului. Nu a mers prea mult. Ajunse într-un loc unde
copacii se răreau făcând loc câtorva tufişuri răzleţe. În
lumina lunii, deodată a apărut din spatele tufelor, mare,
imens, incredibil de calm -tigrul- labele lui mari călcau
neauzite firele de iarbă. Îl privi pe Ime pentru o clipă, şi
din două salturi dispăru în desiş.

Ozo mârâia furios, dar Ime  îl ţinea strâns lângă el.
Băiatul se sprijini de bradul mare din apropiere, şi îşi
duse mâna la piept. A simţit cum piatra rubinului se
mişcă în ritmul bătăilor inimii ce stătea să-i spargă
pieptul.  A vrut să strige, dar când a deschis gura nu a
ieşit niciun sunet. S-a întors şi a alergat, aproape
clătinându-se, spre tabără . Când a văzut vâlvătaia
flăcărilor şi-a mai venit în fire  şi a căutat să se prefacă
liniştit, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Va să zică,
Nail  avea dreptate – cum a putut să se îndoiască de el?
S-a îndreptat spre grupul băieţilor care sporovăiau şi s-a
aşezat lângă ei. Nail l-a privit, şi în lumina flăcărilor i-a
văzut paloarea feţei. L-a prins de braţ, şi i-a făcut semn

să-l urmeze. Când a fost singur că cei din jur nu l-ar
putea auzi, Nail  l-a strâns şi mai tare de braţ, l-a privit
fix  căutându-i ochii, şi l-a întrebat :

- Ce ai, ce s-a întâmplat?
- L-am văzut, Nail , aveai dreptate. Fiara asta e

mai vicleană decât noi.
Şi i-a povestit tot  ce se întâmplase mai devreme.
- Să nu le spui nimic. Nici chiar lui Ziros. Auzi,

Ime? noi trebuie să ucidem tigrul. Ne vom acoperi de
glorie! În noaptea asta vom aştepta până când toţi vor
adormi. Ne vom strecura unul câte unul şi vom porni în
căutarea fiarei.

- Dar paznicii? Cum vom putea trece neobservaţi?
- În partea asta e doar unul. Iar eu voi căuta să-l

ţin de vorbă. Voi vă veţi furişa tiptil. Numai de nu s-ar
stârni furtuna. Dacă cerul se acoperă de nori, nu vom
mai putea face nimic.

- De unde ţi-a mai venit şi ideea asta? zise Ime.
Priveşte! Cerul e plin de stele, şi luna mai strălucitoare ca
niciodată.

- Vom vedea! încheie Nail, trântindu-se cât era de
lung lângă ceilalţi.Era răpus de oboseală. Trecuse de
miezul nopţii, când Ime simţi mişcare în tabără. Unul
dintre paznici alerga printre vânătorii adormiţi,
înghiontindu-i cu piciorul sau scuturându-i zdravăn de
umeri. În pădure se auzeau lătrături  întărâtate,
mormăieli, şi din când în când răgete care îi provocau
fiori reci pe şira spinării.

În înghesuială, fiecare căuta să înhaţe cât mai repede
arcul şi săgeţile, pumnalele, bâtele grele. Ziros ţinând
strâns în mâini arma sa cu două tăişuri, îi ordonă lui
Orem să ia cu el o făclie şi să se ţină aproape. S-au
îndreptat în direcţia de unde venea hărmălaia, înaintând
cu greu.

Nail  se apropie de Ime şi îi spuse în şoaptă:
- Lasă-i pe ei să înainteze, şi noi hai să facem un

ocol ca să le cădem în spate fiarelor. Sprinten şi fără să îi
pese de zgârieturile pe care le încasa din plin, Ime  îl
urmă pe Nail cu arcul şi pumnalul pregătite.

Deodată îl auzi pe Nail icnind, lovit şi aruncat cât
colo.

Namila de urs ce răsărise parcă din pământ, începu
să mormăie  fioros, căutând să se azvârle asupra lui Nail.
După lovitura primită, încercând să se dezmeticească,
băiatul scoase pumnalul, şi se rostogoli evitând atacul.
Ursul reuşi să-l prindă de un picior şi îşi înfipse ghearele
adânc în pulpa lui. Nail urlă de durere. Câinii care
auziseră mormăielile şi strigătul băiatului, şi-au schimbat
direcţia, urmaţi în fugă de ceilalţi vânători. Nail a înfipt
lama pumnalului în laba ursului, rănit, s-a ridicat în
două picioare, pregătindu-se să atace din nou.

Mâna lui Ime tremura, când a potrivit săgeata în arc.
În lumina lunii, silueta înaltă a ursului se vedea bine.
Trase o săgeată, două, trei. Le vedea şuierând prin aer, şi
le auzea cum se înfundă în pielea groasă a ursului.
Urletele de durere i-au pătruns adânc în urechi!
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Din doi paşi  a fost în spatele  unui brad din
apropierea lui Nail. Namila de urs se prăvălise peste
piciorul rănit, dar Ime reuşi să-l elibereze ,îl ajută să se
ridice şi îl întrebă:

- Nail, m-ai speriat de moarte! Cum te simţi?
- N-am nimic! E doar o zgârietură, acolo …spuse,

căzând leşinat.
Au sosit şi ceilalţi vânători, au văzut  şi au înţeles tot.

Ime l-a ridicat pe Nail şi în timp ce se chinuia să-l ducă în
tabără, picături de sânge se prelingeau de pe braţul
rănitului, curgând încet pe pieptul lui Ime. Una dintre
ele a atins rubinul, doar pentru o clipă, alunecând în
iarbă …

Nu simţea povara greutăţii, şi nu asculta îndemnul
lui Ziros de a-l ajuta. Cu trupul lui Nail pe braţe, Ime
parcurse drumul spre tabără în fugă. Trebuia să-l ajute,
trebuia să facă ceva. Nail trebuia să-şi revină, era prea
tânăr pentru a muri. Şi era prietenul lui cel mai bun. Ime
îşi muşcă buzele  în timp ce gândea toate astea şi simţea
picăturile calde  ce se scurgeau pe pieptul lui. Ochii i s-
au umplut de lacrimi …uitase de când plânsese ultima
oară. Jarul focurilor aproape stinse se zărea printre
copaci. Ime gândea cu voce tare şi vorbea gâfâind,
poticnindu-se de crengi, şi de tufe în graba sa.

- Trebuie să oprim sângerarea  şi să pornim în
grabă spre sat. Dacă mergem fără să ne oprim, vom
ajunge în două zile. Eu, cu Taos, cu Ruas, Orem, şi să-l
rugăm pe tata să vină cu noi. Ceilalţi  vor veni mai încet .
Ei trebuie să aducă namila ucisă de mine. Şi Nail trebuie
să trăiască. Auzi Nail, răspunde! rămâi aici, Nail ,
trezeşte-te!

Vocea lui Ziros l-a făcut  pe Ime să tresară:
- Vom face aşa cum ai spus. Planul tău e bun.

Strângem tabăra şi ne împărţim în două cete …şi trebuie
să fii încrezător  Ime, şi să nu-ţi pierzi niciodată curajul –
indiferent ce s-ar întâmpla …Uneori, chiar şi moartea
trebuie să ştii s-o priveşti fix în ochi. Şi să nu-ţi fie teamă
de ea!

Ajunşi în tabără, Ziros l-a ajutat pe Ime să-l aşeze pe
Nail în iarbă. I-a cerut lui Orem să vină mai aproape cu
făclia  şi au cercetat trupul rănitului. Era rănit la braţul
drept, şi pulpa piciorului stâng era sfâşiată. I-au spălat
rănile şi le-au legat strâns sperând să oprească sângele.
L-au udat cu apă pe faţă, l-au zgâlţâit, încercând să-l
trezească. Nail a deschis ochii şi a cerut apă. Ime s-a
aplecat deasupra lui şi l-a ajutat să bea. De pe frunte
stropi reci de sudoare îi alunecau, intrându-i în ochi …şi-
a apropiat buzele de urechea lui Nail şi i-a spus în şoaptă
:

-Nail, te rog luptă!  Noi doi mai avem atâtea să
învăţăm, să ne spunem, viaţa e abia la început. Te rog,
nu mă părăsi …

Nail l-a apucat de braţ şi l-a strâns  cu putere. A
deschis ochii şi a zâmbit. A rostit:

- Ime, nu-i aşa că am ucis fiara?

- Da prietene, desigur că am ucis-o, şi vom mai
ucide şi altele. Doar să te faci tu bine…

Au întocmit o targă,  l-au aşezat pe rănit, şi au pornit
în grabă  urmaţi de Ziros, care lăsase în seama lui Dar,
conducerea celeilalte cete. Au împărţit burdufurile cu
apă şi merindele, şi a fost din nou rândul lui Orem să
primească această sarcină. Când au plecat, primele raze
de lumină n-au avut puterea de altădată – Ime era trist, şi
abătut.

La început, drumul a fost mai uşor, insă când au
ajuns în locuri unde trebuiau să urce, să coboare, era din
ce în ce mai greu.  Nail gemea în somn, şi pânza cu care
era legată rana băltea de sânge. Nu s-au oprit până la
amiază, şi atunci doar pentru a-i schimba bandajele.
Cărau targa cu schimbul, şi alungau oboseala care
începuse să le dea târcoale. La căderea întunericului,
Ziros i-a spus lui Ime că trebuie să se oprească. Nu era
vorba doar că trebuiau să se odihnească puţin, sau să
mănânce ceva - era periculos că ar putea rătăci drumul
şi atunci orice speranţă de a ajunge la timp se spulbera.
Ziua, Ziros se putea orienta bine, şi putea face asta chiar
şi în lumina lunii, însă în acea noapte, nori groşi
acoperiseră cerul şi vântul stârnit ca din senin, anunţa
apropierea furtunii. Au rupt crengi şi au încercat să
ridice în grabă un adăpost – mai mult pentru Nail.
Fulgere galbene brăzdau văzduhul şi tunetele
cutremurau pădurea risipindu-se în ecou. O ploaie
deasă, cu stropi reci si grei s-a pornit dintr-o dată şi
băieţii au făcut scut din trupurile lor pentru a-l apăra pe
Nail de ploaie.

Furtuna, a trecut  la fel de repede cum a venit
…Norii s-au risipit, şi printre frunzele ce picurau
lacrimile ploii, luna şi-a aruncat lumina, printre cetini,
crengi şi ramuri, strecurându-se până jos, reflectându-se
în fiecare picătură de pe firele de iarbă.

Răsuflară uşuraţi, mulţumiţi că s-au odihnit  şi şi-au
potolit setea şi foamea. Au ridicat targa pe care se
odihnea trupul lui Nail şi călăuziţi de Ziros, au pornit
din nou la drum.  Au mers fără încetare şi a doua zi spre
seară peisajul a început să le devină cunoscut. Au trecut
pe lângă mlaştini şi cărările bătătorite le arătau drumul
spre sat. Au răsuflat uşuraţi, când în spatele colinei unde
se termina pădurea au zărit dârele de fum ce se ridicau
vesele spre cer.

În tot acest timp, Nail ceruse în câteva rânduri să
bea apă. De mâncat, nu a vrut nimic. Se abţinea cât putea
să nu arate durerea ce-l chinuia şi atunci când aţipea
gemea în somn şi fruntea i se acoperea cu picuri de
sudoare. Băieţii  evitaseră  să vorbească prea mult în
ultimele două zile. Nu-şi dădeau cu părerea, de teamă că
Nail i-ar fi putut auzi. Cel mai mult se temeau că  rănile
s-ar fi putut infecta. Când Ime i-a atins fruntea şi a simţit
că ardea ca focul, a rămas în  urmă şi i-a spus doar tatălui
său, cerându-i părerea. Ziros, l-a bătut pe umăr, şi l-a
sfătuit:
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- Trebuie să ne grăbim. E tot ce putem noi să
facem acum!

Când au ajuns, umbrele înserării se pregăteau să
pună stăpânire peste sat. Cei care i-au văzut, s-au bulucit
în jurul lor să afle cine este rănitul. Cineva i-a dat de
veste mamei lui Nail, care a sosit într-o fuga şi a început
să plângă frângându-şi mâinile de deznădejde. Ziros i-a
făcut semn să stea deoparte, să nu o audă Nail plângând.
Femeia era disperată, soţul ei, murise de câţiva ani, tot la
o vânătoare, călcat în picioare de un porc mistreţ  rănit şi
furios, pe care omul nu reuşise să-l doboare dintr-o dată.

Ajunşi la coliba Anilei, băieţii au aşezat targa jos, şi
Ziros a chemat-o. Femeia a înţeles despre ce era vorba. L-
au dus pe Nail în cămăruţa unde se afla şi străinul care
începuse să se înzdrăvenească.

- A pierdut mult sânge, şi are fierbinţeală!
Glasul lui Ziros puternic de obicei, îi păru lui Ime,

stins  şi fără vlagă. Ridică ochii spre tatăl său şi în lumina
opaiţului din perete, i se păru schimbat, cu umerii lăsaţi,
îmbătrânit …

Îi privi şi pe ceilalţi băieţi. Erau obosiţi, murdari,
jerpeliţi. Îşi dădu seama că şi el trebuie să arate la fel …şi
durerea asta din suflet …simţi nevoia să bea apă şi se
năpusti afară, moment în care fata cea străină tocmai se
pregătea să intre. Era gata –gata s-o trântească, dar reuşi
s-o prindă ; şi atunci, mâinile şi privirile lor s-au întâlnit
din nou.

Ajuns lângă vasele cu apă, Ime a prins unul, a băut
zdravăn, apoi l-a ridicat şi l-a vărsat peste părul său
negru. Apa s-a scurs de-a lungul şuviţelor negre,
ondulate, i-a mângâiat  fruntea şi obrajii, şi s-a prelins pe
gât, curgând în jos, peste rubin şi spălând praful,
transpiraţia  şi dârele de sânge lipite de haine. O senzaţie
de furie şi neputinţă i-a cuprins toată fiinţa. Era copleşit
…nu putea înţelege cum durerea pentru suferinţa lui
Nail se putea amesteca cu sentimentul acesta nou ce-i
aţâţase simţurile. Nu înţelegea cum inima lui bate cu
atâta putere acum, uitându-se la făptura firavă a fetei, la
fel ca atunci când l-a văzut pe Nail zvârcolindu-se rănit
în iarbă.

Ziros şi ceilalţi băieţi au plecat la casele lor, dar Ime
nu s-a mişcat de lângă Nail. Starea cestuia s-a înrăutăţit,
şi de câte ori vorbea sau gemea în agonie, Ime o căuta
din priviri pe Anila. Când i-au desfăcut rana, nu mai
sângera dar au văzut că piciorul era umflat.

Era prima dată când Ime o vedea pe Anila îngrijind
un bolnav. A fost uimit să vadă cât de multe leacuri avea
preparate femeia.

- Dacă am înţeles bine, asta e a treia noapte de
când e rănit, a grăit în şoaptă Anila.

- Da, a răspuns Ime.
- Dacă trece cu bine de noaptea asta, voi putea

spune că va trăi.
- Anila, nu se poate să nu se facă bine …
Femeia l-a privit pe Ime în ochi, şi l-a mângâiat pe

mână.

- Îţi aminteşti când erai mic şi eu zăceam în casa
voastră? Simţeam cum uneori îţi era teamă şi mă ocoleai
…Îţi era teamă că am murit …

Ime zâmbea. Îşi amintea, şi –da, aşa era.  Femeia asta
îi ghicise gândurile …

- Moartea, poate fi ceva bun. O eliberare. De ce
trebuie să o privim cu teamă?

Ochii lui Ime sclipeau în lumina opaiţului. Rubinul
împrăştia scântei ce se reflectau pe faţa lui Nail.

- Nu mi-e teamă de moarte!  Dar Nail e prea tânăr
pentru asta …

- Ştii că am să fac tot ce pot …ştii, nu?
Ime nu-i răspunse. Fata venise şi se aşezase lângă ei.

Înmuiase o cârpă în apă rece şi îi ştergea fruntea lui Nail.
Mâinile ei, erau atât de delicate …şi-ar fi dorit să fie el cel
mângâiat de mâinile acelea mici …Fata ridică privirea şi
îi zâmbi…

Mama fetei stătea alături de bărbatul ei şi vorbeau în
şoaptă.

- Anila, ce ai aflat despre oamenii aceştia? De
unde vin? Ce s-a întâmplat cu ei?

În lumina opaiţului, faţa femeii se lumină:
- Vin de departe, şi vor să-şi continue călătoria

spre un ţinut de unde începe întinderea nesfârşită a
apelor. Au plecat pentru a-şi salva viaţa din calea
luptătorilor din stepă care în drumul lor omoară,
pârjolesc şi jefuiesc. Au lăsat tot şi au fugit. Dar eu cred
că au ceva de valoare cu ei. Simt că ascund ceva. Omul
acesta nu va ajunge niciodată acolo unde îşi doreşte. Lor
nu le-am spus nimic, dar  chiar şi vindecată, rana din
piept nu-l va lăsa să poată suporta oboseala unei astfel
de călătorii.

- De ce nu le-ai spus?
- Nu vreau sa-i mâhnesc. Şi poate vor înţelege şi

singuri …asta.
- Şi ei, cum se numesc?
- Pe bărbat, îl cheamă Nishi, pe femeie, Aka, iar pe

fată Nij.
Când şi-a auzit numele, fata a răspuns, zâmbind …
Anila s-a îndepărtat. Dacă ar fi întins mâna, Ime  ar fi

putut s-o atingă, atât era d aproape. A urmărit-o în tăcere
cum îi uda buzele lui Nail şi cum îi şterge faţa …I-a
privit fruntea, sprâncenele arcuite  şi genele lungi ce-i
acopereau ochii atât de misterioşi. Privirile i s-au oprit
asupra buzelor,frumoase, roşii, oare ce gust aveau? Părul
prins doar într-un cleşte auriu, pica în valuri negre,
lucioase, oprindu-se pe braţul inert al lui Nail. Brăţările
se loveau una de alta, zornăind uşor când fata îşi mişca
mâinile, şi pânza materialului din care era făcută rochia,
lăsa să i se vadă formele trupului subţire. Ime îşi aminti
imaginea fetei dezbrăcată sub lumina lunii, şi simţi cum
sângele începe să-i alerge prin vene. Se simţea vinovat  şi
îşi aţinti privirea asupra lui Nail. Febra îi mai scăzuse, şi
gândi că poate peste câteva zile îşi vor aminti de toate
astea şi se vor distra grozav. Da, sigur aşa va fi .
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Angelica Pagu, Icar-Zborul

*
Ceata vânătorilor rămaşi să aducă ursul au ajuns a

doua zi. Se grăbiseră şi ei, neliniştiţi de starea lui Nail.
Dar, a cerut să-l vadă, şi a fost de aceeaşi părere cu Ime –
se va vindeca. Va rămâne cu cicatrice toată viaţa – dar
acesta e un semn de onoare, printre vânători. În urma
unor întâmplări ca asta, fiecare are ceva de învăţat.

Toată noaptea, Nail s-a zbătut între viată şi moarte.
Ime l-a vegheat împreună cu Nij, sub ochii binevoitori ai
Anilei. Spre dimineaţă, febra i-a dispărut, şi Nail s-a
cufundat într-un somn adânc. Urmărind-o pe Nij din
priviri. nici nu a ştiut când somnul a pus stăpânire pe el.
Fata l-a învelit şi a rămas de veghe, până când, într-un
sfârşit, a adormit şi ea.

Când a deschis ochii, Nail nu ştia unde se află. A
încercat să se ridice, dar o durere cruntă, l-a făcut să
icnească. S-a sprijinit în mâna zdravănă, şi a privit în jur.
Capul îi era greu. Auzea respiraţia cuiva în apropierea
lui, şi prin lumina slabă, reuşi să observe faţa lui Ime. La
picioarele lui, cu capul rezemat pe mâini, dormea
străina. Atunci, si-a dat seama că se află în coliba Anilei,
şi îşi aminti tot. Fusese rănit de namila de urs, şi acum
era în grija ei. Îşi mişcă braţul rănit. Îl durea, dar nu se
sperie. Cu piciorul era mai greu. Dacă s-ar fi străduit,
sigur ar fi putut să meargă. Dar o idee năstruşnică, îi
încolţi în gând, şi un zâmbet viclean îi apăru în colţul
gurii.

Se întinse din nou pe spate, şi închise ochii. Apoi
începu să geamă ca şi cum ar fi avut dureri mari.  Nij îl
auzi  şi uimită că a furat-o somnul a înmuiat cârpa în
apă, şi i-a şters fruntea, faţa şi i-a umezit buzele lui Nail.
Acesta abia putea să-si stăpânească râsul …atingerea ei
era o mângâiere, şi îi plăcea. Deschise puţin  ochii şi o
privi printre gene. Era atât de frumoasă, şi respiraţia ei, îi
atingea caldă obrazul.

Era hotărât să se arate mult mai suferind decât era în
realitate. Nu v-a pierde ocazia de a fi mai fi măcar o zi
îngrijit de fata asta …

Îl auzi pe Ime de alături întrebând dacă s-a trezit,
dacă a deschi ochii. Fata a rostit câteva cuvinte neînţelese
…

- Nij, o să încerc să te învăţ limba noastră. Ştii,
Nail s-ar prăpădi de râs să vadă cum eu încerc să mă
înţeleg cu tine …

Dacă l-ar fi privit atunci pe Nail, ar fi văzut că acesta
zâmbea…

Când a venit Anila  şi  i-au desfăcut bandajele, Nail a
deschis ochii, a început să vorbească  şi tot ce a vrut să
spună, a fost:

- Mor de foame!
- În sfârşit, omule, bine ai revenit printre noi!
- Ime, tu aici? Ai trecut să mă vezi?
- A venit aici odată cu tine, şi a rămas clipă de

clipă, a spus Anila.
Nail l-a privit pe Ime, apoi pe Nij, apoi iar pe Ime şi

facându-i cu ochiul, chicoti:
- Înţeleg!
Anila adusese vasul cu mâncare şi se pregătea să i-l

dea lui Nail. Acesta se prefăcu că nu-l poate ţine din
cauza rănii. Nij o rugă pe Anila s-o lase pe ea să-l
hrănească pe bolnav.

Aşezată alături de el, răbdătoare şi delicată, Nij i-a
dat lui Nail să mănânce rupându-i carnea în bucăţele
mici, şi ridicându-i capul să îl ajute să bea. Ochii verzi ai
lui Nail străluceau, de plăcere. Zâmbea când întâlnea
faţa serioasă a lui Ime, care la un moment dat s-a ridicat
şi s-a apropiat de Nail şoptindu-i:

- Ce naiba faci? Dacă nu te-as fi văzut cu ochii mei
azi-noapte că erai să crapi, acum aş crede că te ţii de şotii
…

La fel de încet, Nail i-a răspuns:
- Ime, am văzut noi intr-o noapte o fată

scăldându-se la râu, sau am visat eu azi –noapte?
Ime i-a acoperit gura cu mâna şi i-a şuierat la ureche:
- Dacă aude Anila sau dacă află cineva, nu-ti mai

vorbesc niciodată …
- Aha! care va să zică, de-aia n-ai plecat deloc de

aici! Înţeleg, şi eu care credeam că motivul, sunt eu …
Nail îi făcu semn fetei să vină mai aproape, şi îi rosti

sub ochii muţi de uimire ai lui Ime:
- Ţi-am spus vreodată că esti frumoasă?
Nij  a zâmbit, fără să înţeleagă …
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Ime prinse vasul cu apă şi prefăcându-se că vrea să-i
dea să bea, i-l vărsă peste faţă:

- Asta o să te facă să-ţi revii – spuse şi îi făcu semn
lui Nij să-i lase singur

Fata a înţeles, s-a ridicat şi a ieşit afară. Soarele
tocmai răsărea vestind o nouă zi.

Ştergându-şi faţa, Nail izbucni în hohote:
- Profiţi de stare în care mă aflu. Dacă eram

sănătos, n-ai fi îndrăznit să-mi faci asta …
- Tu, profiţi de starea în care te afli! De parcă n-ai

fi putut să-ţi duci singur hrana la gură …
- Fac prinsoare  că eşti mort de invidie, Ime! O să

fii uimit, cum starea
mea se va înrăutăţi, şi va trebui să mai rămân aici

câteva zile. Îmi place să fiu îngrijit de fata asta.
- Starea ta se va înrăutăţi –doar când  eu te voi târî

afară de aici,  şi te voi forţa să te ridici şi să mergi …Nu
mă sili să fac asta …chiar azi.

- O, bunul meu prieten, n-ai putea face asta. Uite,
simt cum mi se face rău …şi Nail izbucni într-un hohot
pe care cu greu şi-l putu stăpâni.

Ochii lui verzi, îl priveau pe Ime veseli şi
dispreţuitori …

- Omule, abia acum ghicesc melancolia care te
încerca în ultimele zile.Acum ştiu care era motivul, fata
asta!

Ime, nu mai apucă să-i răspundă, fiindcă  Anila se
arătă în prag, ţinând în mâini pânza cu care urma să-i
oblojească piciorul sfâşiat.

Nail abordă o mutră serioasă, încruntă sprâncenele şi
scoase un geamăt când încercă să se ridice.

- Încet, Nail! Va trebui să mai rămâi cel puţin o
săptămână fără să te ridici.

Nail căută privirea lui Ime, şi cum Anila era ocupată
cu leacurile ei, se strâmbă, şi îi făcu cu ochiul …nici nu
era nevoie să se prefacă, dorinţa lui îşi urma cursul!

Ime se ridică, privi în sus şi dădu din cap.  Plecă
afară trântind uşa în urma lui. Trebuia să se gândească la
ceva. Şi-ar fi dorit ca în următoarele zile, fata să fie
ocupată cu altceva, iar Nail să aibă parte doar de
îngrijirile Anilei.Îşi scormoni mintea pentru a găsi ceva,
şi îi veni să râdă de fericire …Când Anila părăsi coliba o
trase deoparte şi îi spuse:

- Vreau să-i fac o bucurie lui Nail. Ştiu cât de mult
îi place zmeura. Acum că şi-a revenit, aş putea să-l las în
grija ta. Crezi ca ai putea să vorbeşti cu părinţii fetei să le
ceri s-o lase să mă însoţească? Aşa am putea culege mai
repede zmeura ..şi mai multă!

- Desigur! – răspunse femeia.

*
Cărarea şerpuia lin printre tufele înalte. Ime era

fericit. Era doar el şi fata mergând alături …Privea
frumuseţea sălbatică a naturii ce-i înconjura. Totul era
mai frumos azi!  Şi soarele, şi vântul care adia răvăşindu-

le părul. Se îndreptau spre liziera pădurii, acolo unde el
ştia că erau tufele de zmeur.  Nij ţinea in mână coşuleţul
pe care Anila     i-l  dăduse la plecare. Păşea încet, alături
de el, şi din când în când îl privea pe furiş. Of, dacă s-ar
fi putut înţelege cu ea, câte lucruri ar fi putut să-i
povestească …s-o audă râzând …

Deodată, fata se opri  şi în liniştea care îi înconjura,
băiatul auzi clar:

- Ime?!
Întoarse privirea spre fata care îi arăta un fluture

mare, alb, ce se odihnea pe corola incandescentă a uni
flori roşii.

Vocea ei, tonalitatea  în care îi rostise numele, i s-au
strecurat in picuri ce-i mângâiau auzul …

- E un fluture, Nij!  E la fel de gingaş, ca şi tine!
Îi culese în grabă câteva flori roşii şi i le întinse.

Mâinile lor s-au atins, şi Ime a simţit iar fiorul acela ce i
se oprea în stomac. Nu mai simţise aşa pentru nimeni. Îi
venea  să o strângă în braţe, să o simtă la pieptul lui,
acum ar fi putut dansa, îi venea să strige, să cânte! Se
răsuci pe călcâie.

Fata rămăsese strângând bucheţelul de flori roşii în
mâini, privindu-l ..

Ime îi admiră culoarea obrajilor, ce începuseră să
semene cu florile ce le strângea la piept. Îl privi fix în
ochi , şi buzele ei mai rostiră o dată:

- Ime!?
Băiatul s-a apropiat de ea, şi a cuprins-o în braţe.

Fata a  tresărit, dar nu l-a respins. A rămas cu mâinile
atârnate pe lângă trup, pierdută  pentru câteva clipe.
Apoi  Ime  a văzut  cum mâinile ei îi ating părul, cum
îndepărtează şuviţele ce-i atârnau peste faţă, şi a simţit
căldura buzelor ei, atingându-i obrazul. În acel moment,
şi-a amintit întrebarea pe care şi-o punea mereu când se
gândea la zborul şoimilor. Se întreba cum trebuie să se
simtă ei, acolo, în libertatea imensă a văzduhului. Acum
era sigur că a fi sărutat de Nij, sau a zbura, era acelaşi
lucru. Se simţea minunat!

Ime, o sărută întâi pe frunte, pe pleoapele ochilor
închişi, fiecare obraz în parte, lipindu-şi apoi buzele de
cele ale fetei. Era cel mai fericit moment al vieţii lui de
până atunci, şi primul în care a simţit dorinţa de a o avea
mereu alături pe Nij. Gândul acesta îl înfioră, îi străbătu
întreaga fiinţă, şi i se strecură în minte. Cum va reuşi să
facă asta? Să încerce să îl convingă pe tatăl fetei? Să-l
înduplece pe Ziros? Oare Nij, simte şi ea la fel? El îşi
meritase dreptul de-aşi întemeia o familie –ucisese ursul
…Dar dacă tatăl fetei se va hotărî să-şi continue călătoria
şi o va lua pe fată cu el? Parcă ghicindu-i gândurile, fata
se desprinse uşor din braţele lui. A ridicat un deget şi l-a
lipit de cristalul roşu, ce atârna la gâtul lui Ime. Acesta n-
a înţeles cuvintele pe care fata le-a rostit. A ridicat
coşuleţul de jos, şi amintindu-şi de Nail, Ime nu s-a putut
abţine. A luat-o de mână pe fată, şi au alergat râzând,
spre pădure. Erau tineri, erau liberi  şi fericiţi!



Toamna 2011 | Contact international 831

*
Ziros  se odihnea liniştit, aşezat pe una dintre

bucăţile de trunchi retezate, aşezate în cerc la umbra
stejarului cel bătrân din apropierea colibei sale. Îl
trimisese pe Orem să-l anunţe pe Dar că îl aşteaptă. Din
noaptea in care îi lăsase în grijă conducerea cetei de
vânători, nu mai vorbiseră. Şi pe el, îl chinuiau nişte
gânduri …trebuia să i le împărtăşească prietenului său.

Îl zări de departe. Dar era un bărbat zdravăn, mare
şi puternic ca un urs. Părul cânepiu, şi-l ţinea  legat
strâns la spate. Ochii cenuşii, vii şi iscoditori, nu dădeau
niciodată voie gândurilor ce-l frământau să răzbată spre
exterior. Chipul său era mereu calm, cu aceeaşi expresie,
şi în timpul vânătorii, sau al petrecerilor, la veselie sau în
clipele  grele, iarna  sau vara, Dar era mereu acelaşi – te
ajuta când aveai nevoie, şi te lăsa în pace când erai fericit.

Averea sa cea mai de preţ era arma cu care ucidea
prada, o sabie lungă şi grea, pe care puţini aveau puterea
s-o mânuiască. Când făceau întreceri de tras la ţintă  cu
arcul, doar Ziros se putea lăuda că îl  întrece.

Dar, locuia singur, şi nimeni nu înţelegea, cum un
bărbat aşa puternic şi chipeş ca el, nu îşi găsise o femeie
care să-i fie alături. Unii spuneau că ar fi existat cineva,
demult în viaţa lui, dar după ce îl lăsase să se
îndrăgostească de ea, femeia fugise cu altul, frângându-i
inima viteazului vânător. Alţii, râdeau  spunând că l-au
zărit pe Dar ţinându-i calea Anilei, sau că în unele
dimineţi devreme, bărbatul părăseşte grăbit bordeiul
femeii.

Nimeni însă nu avusese curajul să-l întrebe vreodată
despre asta …

Trecut de prima tinereţe, Dar, se putea mândri cu
numărul de urşi ucişi şi cu îndemânarea lui la jupuitul
acestora …

Nimeni nu îndrăznea să-l supere …iar când făceau
focul în poiană  şi chefuiau, după ce golea un burduf cu
licoarea fermecată, Dar avea obiceiul de a se avânta în
salturi, trecând prin flăcări.

Îl salută pe Ziros şi se aşeză  greoi, pe un
trunchi.

- M-ai chemat?!
- Bine ai venit, Dar! Te-am chemat să te întreb

…ce crezi tu despre ultima vânătoare, ce s-a întâmplat cu
tigrul, şi de ce naiba era ursul ăla  aşa întărâtat de l-a
atacat pe Nail?

Privindu-i faţa arsă de soare, Ziros îi ascultă
răspunsul.

- M-am gândit şi eu la asta, de fapt totul mi-e clar
acum. Ursul fusese rănit de tigru. Părăsise lupta, şi în
goana sa, dăduse taman peste Nai.Când l-am  jupuit, am
văzut urma ghearelor tigrului.Zarva câinilor, zgomotele
pe care noi le-am făcut, l-au pus pe fugă. Îţi dai seama
cât de mare şi puternic e dacă s-a pus cu namila aia de
urs?

- Îmi dau seama  şi cât de flămând era. Dar, tigrul
acesta e cea mai mare ameninţare pentru noi. Din cauza
lui noi vom rămâne fără vânat. Îţi cer să ţii ascuns ceea ce
noi vorbim acum. Nu vreau ca oamenii să-şi facă griji.

- Ei nu sunt proşti. Cei mai mulţi au înţeles.
- Dar oamenii îşi pun nădejdea în mine. Şi eu îţi

cer să-mi fii alături. Nu vreau să îi dezamăgesc. Dacă
Nail n-ar fi fost rănit, alta ar fi fost situaţia acum.

- Poate! Eu zic să aşteptăm. Ai aflat că Nail s-a
trezit şi a cerut mâncare?! Totul o să fie bine! am făcut
greşeala să îi luăm pe băieţi cu noi.M-am temut că or să
ne  facă greutăţi.  Şi uite …

- Mă simt bătrân. Şi nici tu, nu eşti prea tânăr
…băieţii trebuiau să înceapă într-o zi …

Dar, îl privea tăcut. În spatele măştii pe care o afişa,
Ziros nu putea citi nimic.

- Avem hrană pentru câteva zile. Ne vom odihni.
Ne e altă cale. Tigrul trebuie înlăturat.

Iris le adusese ceva de mâncare, şi burduful cu vin.
Dar, împinse la o parte vasul din care se ridicau arome
îmbietoare. Prinse burduful şi bău. Pe la colţul gurii i se
prelinse un fir roşu ce alunecă în jos şi se opri în firele de
păr ce-i acopereau pieptul. Îl trânti cu zgomot pe lemnul
negru de soare şi ploi, plescăi, îl privi pe Ziros printre
gene si spuse răspicat:

- Vroiam să-ţi spun de mult. N-am respectat, şi n-
am iubit pe nimeni ca pe tine!

*

Nail a stat liniştit o vreme. Apoi a întrebat-o pe Anila
de Ime. Când a aflat că a plecat împreună cu fata, a simţit
că-l ia cu călduri. S-a dezvelit şi a încercat să se ridice. Ar
fi putut, dacă avea ceva, un băţ de care să se sprijine. S-a
târât  în genunchi până lângă perete, s-a rezemat cu
spatele de el, s-a ridicat şi a încercat să rămână sprijinit în
piciorul sănătos. Învingând durerea care îl săgeta, l-a
aşezat şi pe cel bolnav în pământ. A făcut un pas, apoi
încă unul. Legăturile cu care era legat, s-au înroşit de
sânge  şi Anila care tocmai intrase a scos un strigăt de
uimire:

- Nail, ce faci?
Băiatul se strâmbă de durere şi se răsti:
- M-am plictisit să stau pe rogojina asta împuţită!

Eu, nu pot sta mult timp într-un loc, Anila. Şi am nevoie
să ies afară! Ce-i aşa de greu de înţeles?

Pe uşa rămasă deschisă, se ivi capul cu păr zburlit al
lui Orem. Nu-l zărise pe Nail care era aşezat în spatele
uşii, şi o întrebă pe Anila:

- Unde este Nail? Ce naiba i-ai făcut?
Uşa împinsă îl lovi peste cap şi Nail izbucni într-un

hohot nervos:
- Ce vrei, Orem?  Ai venit asemenea corbilor să te

înfrupţi din leşul meu?
Ţinându-se de cap, cu privirea tâmpă,  Orem nu ştia

dacă să se înfurie, sau să râdă  la rândul său. A intrat, si
le-a făcut semn băieţilor de afară:
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- Veniţi! Nail m-a confundat cu tigrul! E rănit şi
mai furios ca niciodată …

Odaia părea neîncăpătoare cu Ruas, Taos şi Orem
abia sosiţi.

- Ce naiba vă zgâiţi? Eu tocmai vroiam să ies
afară. M-am copt precum un porc mistreţ zăcând pe jos,
pe rogojina aia …Hai, ajutaţi-mă! Vreau să simt adierea
vântului, şi vreau să scap de durerea asta, vârându-mi
capul undeva, în apă!

Băieţii s-au grăbit să-i îndeplinească dorinţa. Îl
duseră la jgheabul de afară. Nail s-a sprijinit cu mâna
sănătoasă de perete  scrâşnind din dinţi în timp ce-şi
cufunda părul auriu în apa limpede. Mormăi:

- Ime, o să mi-o plăteşti …..
Din capul uliţei, râsul cristalin al lui Nij, îl făcu să

ciulească urechile. Se ridică cu apa şiroindu-i pe trupul
dezbrăcat până la brâu. Ceilalţi băieţi, se întoarseră să
vadă ce i-a atras atenţia lui Nail. Muţi de uimire, i-au
văzut pe Nij şi pe Ime care se îndreptau spre ei. Ime,
povestea ceva gesticulând. Nij ţinea într-o mână un
bucheţel de flori roşii ce atârnau ofilite. Ochii îi râdeau
de fericire, în timp ce-şi legăna mâna în care ducea
coşuleţul plin cu zmeură.

- Nail, te-ai ridicat! rosti de departe Ime. Bine ai
revenit printre noi!

Luă coşuleţul de la fată, se apropie de Nail şi i-l
întinse.

- Uite, preferatele tale!
Orem privea cu gura căscată …
Nail, luă coşuleţul tacticos, şi învingându-şi durerea

se proţăpi zdravăn pe picioare în faţa fetei. Privind-o fix,
îşi afundă mâna udă în coş şi îndesă în gură toată
zmeura pe care putuse să o ia. Din părul ud i se scurgeau
picături aurii. Ochii aţintiţi asupra fetei sclipeau verzi în
lumina apusului, şi buzele i s-au înroşit de sucul
fructelor …

Nij, a rămas privindu-l câteva clipe, apoi s-a
îndepărtat, căutându-şi părinţii .

Faţa lui Ime căpătă culoarea rubinului ce-l avea la
piept. A făcut un pas spre Nail, i-a luat coşul din mână şi
l-a aruncat  cât acolo.S-a răsucit pe călcâie, şi s-a
îndepărtat fără să mai zică nimic.

- Ime, noi doi va trebui să discutăm despre asta!
strigă Nail în urma lui.

Ime nu vroia să-l audă. Nu se sinchisea de ţipetele şi
râsetele lui. Nu-i păsa de nimic. Îşi umezi buzele cu
limba. Mai simţea încă gustul sărutului fetei. Nimeni şi
nimic nu-i va strica fericirea. Trebuia să vorbească cu
Ziros şi cu mama lui. Luase o hotărâre şi nimic nu-l va
face să şi-o schimbe!

Ziros se odihnea la masa din trunchiul  de copac.
Rămăsese acolo şi se gândea la cele ce vorbise cu Dar. Îi
plăcea satul acesta.  Iubea oamenii care locuiau aici.
Trecuseră împreună prin atâtea. Şi nu vroia să
părăsească locurile astea.

Se lumină când îl văzu pe Ime venind şi îi strigă lui
Iris să-i aducă ceva de mâncare. Ime luă loc în faţa tatălui
său. Venise hotărât să-i spună ceea ce dorea, dar acum se
răzgândise.

- Cum se mai simte Nail?
- E bine, …îl ştii doar …
- Ime, gândul la tigrul acela, o să-mi răpească

liniştea …dacă nu vom reuşi să-l ucidem, oamenii îşi vor
pierde încrederea în mine.

- Tată,oamenii nu-şi vor pierde încrederea în tine.
Şi vom ucide tigrul!

Ziros izbucni în râs.
- Îmi place entuziasmul tău!
- Dacă nu ne-ar fi încurcat planurile ursul acela,

blana tigrului ar fi fost întinsă la uscat.
Ziros îl cercetă din priviri. Îşi aminti de vremea când

avea aceeaşi vârstă. Băiatul era straşnic. Va deveni un
vânător la fel de priceput ca el. Îl bătu pe umăr şi îl
îndemnă:

- Mănâncă! sunt sigur că ţi-e foame.
Iris îi privea mulţumită. Îi plăcea să-i vadă alături, şi-

i plăcea să-i audă râzând.Ei erau tot ce avea mai scump
pe lume!

*
Anila nu-i mai ducea de grijă străinului. Se

vindecase şi rana se închisese aproape complet. Nail se
împotrivise să mai rămână în bordeiul ei  şi plecase
acasă. Mama lui o rugase să o sfătuiască cum să-l
îngrijească, şi îi mulţumise pentru felul în care îi ajutase
fiul. Acum era liberă să-şi vadă mai departe de treburile
ei. Şi în dimineaţa asta, se grăbea să ajungă la timp
pentru a culege florile încă ude de rouă.

Mergea repede, ferindu-se să nu se rănească în rugii
ţepoşi ai trandafirilor sălbateci. Privea atent, căutând
pâlcul florilor albastre. I se păru că aude paşi, şi privi
curioasă în urma ei.

- Ime, ce-i cu tine aici ?!
- N-am avut somn în noaptea asta. Mă îndreptam

spre râu, când te-am zărit …şi aş vrea să vorbesc ceva cu
tine …

- Mă grăbesc, Ime! dacă vrei, poţi să mă urmezi, şi
poţi vorbi …în acelaşi timp, eu te ascult!

Ime, o urmă tăcut pentru o vreme. Îl uimea
sprinteneala ei. Părea mult mai tânără decât era …

- Anila, când tu ai venit aici, …de fapt aş vrea să
te întreb, cât de greu ţi-a fost să înveţi limba noastră?

- Greu? Am fost nevoită s-o învăţ! Altfel cum aş fi
putut trăi printre voi?

Ime smulse vârful unui fir de iarbă, îl privi, apoi îl
băgă în gură …

- Dar cum ai început? Vreau să spun cum ai făcut?
- Spune clar, ce te doare?!
Stratul florilor albastre se ivi din spatele tufelor

înalte. Picăturile de rouă luceau multicolore în primele
raze ale soarelui.
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- Am ajuns la timp!
- Crezi că ai putea să mă înveţi câteva cuvinte?
Anila, hohoti – începea să priceapă ce vroia Ime.
Se aplecă şi rupse cu grijă tulpina subţire a unei flori.
- Ajută-mă!
Ime o urmări puţin, apoi se aplecă şi rupse şi el una.
- Poate, ar fi mai potrivit,să o înveţi pe ea să

vorbească ca voi, nu crezi că ar fi mai bine aşa?
Băiatul se fâstâci. De unde naiba şi-a dat seama

Anila? Cum ar fi putut înţelege ce simte el pentru Nij?
Ar avea atâtea să îi spună. Îi plăcea atât de mult când o
auzea vorbind. Vocea ei era cel mai drag sunet pe care
urechile lui le auzise. Cum putea să îi spună toate astea
Anilei?

- Dacă nu ştie să vorbească, roag-o să-ţi cânte! Eu
am auzit-o! Cântă atât de frumos, încât nu mi-am putut
stăpâni lacrimile.

- Şi cum să o rog asta, dacă nu-i cunosc graiul? De
ce nu vrei să mă ajuţi? Ce înseamnă pentru tine să mă
înveţi două, trei cuvinte, acolo …

- Nu vreau? De unde ştii că nu vreau? Dar îţi spun
că înveţi de geaba. I-am auzit vorbind că vor pleca în
câteva zile.

- Cum? Eşti sigură? Şi de ce naiba nu mi-ai spus
până acum?

Anila se ridică si-l privi:
- Ime, nu vreau să suferi …dar trebuie să vezi

lucrurile aşa cum sunt. Fata îşi va urma părinţii. Ce-i aşa
de greu de priceput?

Ime n-o mai asculta. Se întoarse şi o porni în fugă
către sat. Simţi cum tulpinile florilor albastre trosnesc în
strânsoarea mâinii sale. Le privi, şi le aruncă în iarbă.
Trebuia să facă ceva …

Ziros privea blana ursului răpus  de Ime. Îi părea rău
că îşi pierduse valoarea din cauza luptei cu tigrul. O va
păstra totuşi. Era amintirea primului urs răpus de fiul
său.

Ime îi văzu pe tatăl său şi încetini pasul. Gâfâia. Nu
vroia să-l vadă Ziros aşa. Încercă să se liniştească. Zâmbi,
când privirile li se întâlniră.

- Ce faci, Ime? Pe unde umbli cu noaptea-n cap?
- Am fost la râu.
- Ai văzut urmele ghearelor de tigru în blana asta?

Bucata sfâşiată e mai mare ca palma mea. O, înainte să-şi
dea ultima suflare, vreau să privesc în  ochi fiara asta.
Vreau să plece dincolo cu imaginea mea reflectată în
priviri …

Ime  se  încruntă:
- Nu m-am gândit niciodată la asta.  Şi unde

dincolo?
- Acolo, unde se duc animalele ucise.
Iris, se apropie de ei zâmbind:
- Veniţi să mâncaţi!
Ime o apucă de încheietura mâinii şi o trase

deoparte.

- Mamă, vreau să te întreb ceva. Câţi ani avea tata
când v-aţi hotărât să staţi împreună?

Iris făcu ochii mari, şi-l privi neîncrezătoare.
- Da, ce-ţi veni?
- Lasă, răspunde-mi!
- Avea vârsta pe care o ai tu acum!
O dâră de speranţă încolţi în inima băiatului …
Ziros se apropie de ei mormăind.
- Dacă ar fi fost întreagă, blana asta ar fi cea mai

frumoasă pe care am văzut-o în ultimul timp.
O văzu pe Iris stând ţeapănă, privindu-l ţintă pe Ime

…

Angelica Pagu, Icar-Visul

- Ce faci Iris, nu-ţi mai recunoşti fiul?
Femeia îşi aţinti privirea spre el, deschise gura, dar

nu scoase niciun cuvânt.
- Ce? A venit iar Ozo şi şi-a băgat botul prin blide?
Ime îşi aminti de Ozo. Oare pe unde umbla câinele

acesta? Îşi reveni, îşi luă inima în dinţi şi spuse:
- Tata, îmi place foarte mult fata care a venit la noi

în sat. Sper că nu greşesc, dacă spun că îmi place la fel
cum ţi-a plăcut ţie de mama când v-aţi hotărât să
rămâneţi împreună.Te rog să vorbeşti cu tatăl ei. Nu am
simţit pentru nimeni, ce simt pentru Nij.

Ime rostise toate astea dintr-o răsuflare, şi acum nu-i
venea să creadă că a avut curajul. Tăcu şi aşteptă
privindu-şi părinţii.

Iris s-a uitat la Ziros, şi acesta i-a privit pe amândoi.
- Vom mai vedea! mormăi Ziros.
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- Tată, nu e timp de pierdut! Anila mi-a spus că i-a
auzit vorbind despre plecare.

- Şi cum crezi că mă voi putea înţelege cu el? Şi tu
de unde ştii că fata o să vrea?

- Nu ştiu, dar i-am văzut privirea . Simt că şi ea
mă vrea!

Ziros izbucni într-un râs nervos …
- Acum am două motive să nu pot dormi la

noapte. Şi făcându-i cu ochiul lui Iris, se apropie de
masă, se aşeză şi strigă:

- Îi pasă cuiva că mie îmi e foame?

*
Din ziua în care fusese cu Ime în poiană, Nij îşi

pierduse liniştea. Privind de zeci de ori în sus şi în josul
drumului.  Tresărea ori de câte ori auzea voci sau paşi.
De ce nu mai venea? Se aşeză tăcută lângă tatăl său.
Suspină la amintirea căminului pierdut. Cât de mult îi
lipseau toate …dar dacă ar fi rămas acolo, dacă toate
relele alea nu s-ar fi întâmplat, n-ar fi ajuns aici. Şi-ar fi
trăit viaţa fără să-l întâlnească …Şi pentru el, simţea că ar
putea îndura şi mai mult …Ar putea trece peste orice. Ar
depăşi orice limită …ar sacrifica tot pentru a putea
rămâne lângă  el. De un singur lucru se temea –
hotărârea tatălui ei de a continua călătoria. Oare Ime ar fi
fost de acord să-i însoţească? Ea ar putea avea tăria de a-
şi vedea părinţii plecând, şi să rămână aici? Dar tatăl ei
ar fi de acord cu asta? Şi cât vor mai putea rămâne în
coliba dărăpănată a femeii care i-a ajutat?

Văzând-o privind tăcută florile din iarbă, nimeni n-
ar fi crezut, că în căpşorul acela drăgălaş se duce o astfel
de luptă. Şi ultimii care s-ar fi putut gândi la  asta, erau
desigur, părinţii ei.

- Nij, ai dat apă cailor, i-ai hrănit?
- Desigur, tată! Fac asta în fiecare zi, de când

suntem aici …
- Trebuie să avem grija lor. Să fie puternici şi

sănătoşi pentru când vom porni  din nou la drum.
Fetei îi veni o idee:
- Şi dacă am rămâne să iernăm aici? Până la

primăvară te-ai vindeca complet.
- Să rămânem aici? întrebă mama fetei care până

atunci trebăluise lângă foc. Nishi, am auzit eu bine, parcă
mai ieri spuneai că peste câteva zile vom pleca …

- E dorinţa ei, spuse omul privindu-şi cu drag
fata. O vezi ce s-a înroşit? Spune, Aka, nu-i aşa că fata
îmi seamănă  leit?

Aka puse mâinile la piept, şi îi privi dând din cap.
- Cu voi  doi, nu pot fi sigură, dacă voi pleca

mâine, sau peste un an de aici. Tot ce ştiu, e că atunci
când vor începe ploile, a dormi afară  sau în bordei, va fi
acelaşi lucru.  Vom fi uzi până la piele.

Aka avea dreptate. Nishi se gândi că trebuia să ia o
hotărâre; dacă nu vor mai pleca, vor avea nevoie de o
casă nouă.  O privi pe Nij. Îi va îndeplini dorinţa, oricare

va fi ea. Băgă mâna la căpătâi, şi pipăi  cutia ascunsă
acolo.Comoara lui era  la loc sigur!

*

Nail se plictisea îngrozitor. De două zile stătea
tolănit în patul lui, şi nu reuşea să se gândească la nimic
altceva. De câte ori închidea ochii simţea atingerea
mâinilor lui Nij ştergându-i faţa. Îi simţea mirosul, îi
auzea clinchetul brăţărilor. În câteva rânduri, îi veni  să
râdă de propria slăbiciune, zicându-şi în gând:

- De bună seamă ursul acela era turbat! Altfel nu-
mi explic ce naiba m-a apucat!

Mama lui i-a făcut toate poftele: l-a învelit, l-a
dezvelit, a deschis uşa, să intre aer proaspăt, apoi a
închis-o că era frig. Mâncarea era prea caldă, prea rece
sau prea sărată. Îi era foame, sete, era trist, şi într-un
final, l-a auzit râzând de unul singur! Băiatul ei se purta
ciudat, şi prietenii lui nu se arătau. Era sigură că acesta
era motivul.  Nail era singur , şi suferea. Când l-a văzut
pe Orem venind, a răsuflat uşurată:

- Orem, ce bine c-ai venit! Nail e de nerecunoscut.
E arţăgos şi încăpăţânat, precum un taur.

Orem nu părea deloc încântat de cele auzite. Se
temea că Nail îşi va vărsa năduful asupra lui, şi parcă îi
părea rău că a venit.

- Intră  odată, Orem!
Băiatul deschise uşa, dar nu intră. Îşi puse mâna la

frunte, acolo unde primise lovitura data trecută. Îl văzu
pe Nail întins, şi prinse curaj.

- De unde ştii că am venit?
- După mirosul tău de porc! Te-am auzit vorbind

– ce pui întrebări prosteşti?
Orem rămase lângă uşă. Era clar că mama lui Orem

avusese dreptate.
- Nail, de ce eşti pus pe harţă? Te supără ceva?
- Nu, doar că nu pot dansa şi alerga!  Pe mii de

fulgere, Orem! Unde e Ime? De două zile nu şi- a  arătat
mutra pe aici. Sper că nu a plecat iar cu străina, să-mi
caute ouă de furnică …

- Da de unde!? L-am văzut chiar acum! Era cu Iris
şi cu Ziros! Stăteau  toţi trei de vorbă. Nu-i plecat
nicăieri!

- Da? Şi atunci de ce nu vine să mă vadă? Nu mai
suntem prieteni? Şi Ruas  şi Taos  unde naiba sunt? M-au
uitat şi ei?

- Ei sunt la pescuit, parcă aşa spuneau ieri.
- Stai puţin, să mă fac bine, şi-am să le arăt eu lor.

Tuturor! Ce stai? Ajută-mă să mă ridic!
Taos şi Ruas  abia sosiţi, priveau de afară, şi nu le

venea să-şi creadă ochilor. Ruas avea câţiva peşti înşiraţi
pe un lujer subţire. Doreau să-i facă o surpriză lui Nail.
Nu-l văzuseră niciodată atât de furios. Nail era mereu cu
zâmbetul pe buze, şi pus pe glume.

Când îi zări, Nail apucă vasul în care mama sa îi
adusese de mâncare şi îl aruncă  spre ei strigând:
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- Şi voi? ce naiba v-a trebuit atâta timp să-ajungeţi
aici? Halal prieteni.

Apoi se trânti în pat şi închise ochii. Clocotea de
mânie …

*

Ziros se sfătuise cu Iris,  şi împreună luaseră o
hotărâre. Ime era tot ce aveau mai drag pe lume. Şi
pentru binele lui, se simţeau în stare de orice. Şi dacă Ime
credea că fericirea lui era să fie alături de fata cea străină,
atunci,ei vor face tot ce e omeneşte posibil, pentru a-l
ajuta.

Faptul că nu putea discuta între patru ochi cu
străinul, îl necăjea pe Ziros cel mai tare. Era nevoit să
apeleze la ajutorul Anilei, care era doar o femeie. Şi astea
erau lucruri care mai întâi trebuiesc  discutate între
bărbaţi. Ştia că n-are încotro, şi totuşi era furios.

Vor aştepta  căderea serii, să fie siguri că Anila e
acasă. El, Ziros, nu se temuse în viaţa lui de nimeni. Va
merge şi-i va spune străinului dorinţa lor. De ce să-şi
facă griji? Astfel se îmbărbăta Ziros, repetându-şi în
minte ceea ce vroia să spună răspicat, de ce să-i fie
teamă?  Iris şi Ime, vor fi acolo! Să audă cu urechile lor
tot!

Se tot învârtea prin odaie, asemenea  unui animal
închis în ţarc. N-o văzuse pe Iris, care îl privea din prag.
Femeia dădu din cap, şi ieşi repede …

Soarele cădea spre asfinţit, şi satul prinsese viaţă.
Era vremea la care toţi se întorceau la colibele lor, se
întâlneau, vorbeau, povesteau. Fuioarele de fum se
înălţau  spre văzduh, şi în aer plutea miros de mâncare.
Şi peste toate, din când în când, se auzeau plânsetul unui
copil, sau lătratul unui câine.

Ime îşi petrecuse toată ziua zăcând la umbră. N-
avusese chef de nimic.  Ziua asta, i se păruse cea mai
lungă zi din viaţa lui, şi dorinţa de-a o revedea pe Nij îl
copleşea.

Îşi amintise într-un timp şi de prietenii săi. Oare ce-o
fi făcând Nail? Îi trecuse supărarea pe el. Dar azi nu avea
răbdare pentru a-i face o vizită. Poate mâine. Dacă i-ar fi
văzut pe Orem, Taos, sau Ruas, i-ar fi întrebat pe ei …Pe
unde or fi umblând?

Deodată, aşa cum stătea  la umbră  cu mâinile sub
cap, privind ramurile stejarului, i se păru că aude un
sunet fin, ce-i amintea de clinchetul de clopoţei din părul
lui Nij.

Se răsuci pe burtă, şi amuţi  când văzu faţa
zâmbitoare a fetei. Era însoţită de Anila, de mama şi de
tatăl ei. Nu-i venea să-şi creadă ochilor. Era adevărat, sau
visa?

Sări drept în picioare, căută să se poarte cât mai
firesc, şi se apropie de ei. Simţea privirea fetei
urmărindu-l. Se apropie de Anila şi o întrebă:

- Ce faci aici? Ce s-a întâmplat?

- Ce-i Ime? Aşa îţi primeşti oaspeţii? zâmbi Anila
privind în jur.

- Unde sunt ai tăi? Sunt acasă?
Ime se năpusti trântind uşa colibei strigându-şi tatăl.

Putu să spună doar atât:
- Au venit!
Ziros, luat pe nepregătite, îl privi o clipă apoi porni

afară cu paşi mari, hotărâţi. Nu se gândea la străini. Ei
erau ultimii pe care se aştepta să-i găsească în faţa casei.
Rămase o clipă nedumerit, apoi rosti:

- Veniţi, să ne aşezăm aici!  Iris?!!
Iris tocmai terminase treburile şi li se alătură, lăsând

la o parte mirarea de a-i vedea pe străini la masa ei.
- Se aşezară pe trunchiurile vechi de lemn, şi Ziros

se hotărî să rupă tăcerea:
- Anila, ce vânt v-aduce?
- Străinii m-au rugat să vin. Vor să-ţi mulţumească

pentru grija şi ajutorul pe care le-ai acordat-o când au
venit aici …

Inima lui Ime, se strânsese de emoţie. Va să zică vor
să plece. Au venit să-şi ia rămas bun.  Nu putea să-şi ia
ochii de la fată …

- Şi fiindcă tu eşti căpetenia, vor să îţi ceară un sfat.
S-au hotărât să petreacă iarna aici, dar nu vor să rămână
în bordeiul meu. Vor să-şi construiască unul, şi vor să te
întrebe pe tine dacă le vei permite asta?

Ime, nu-şi credea urechilor. O privi atent pe Anila,
să vadă dacă vorbeşte serios  sau glumeşte. Nu, n-ar
îndrăzni să glumească cu asta. Şi nu în faţa lui Ziros. Va
să zică, fata la care ţinea  atât de mult, avea să rămână
aici. Asta schimba tot. Îi venea să se ridice şi să sară în
sus de bucurie. Era mult mai frumos decât şi-ar fi putut
închipui!

În sinea lui, şi Ziros era mulţumit. Deocamdată, nu
va fi nevoie  să-i ceară fata prin intermediul Anilei. Ce
bine!

- Iris, vrei să aduci burduful acela pe care l-am
pregătit, ştii  tu …

Femeia se grăbi să-i îndeplinească dorinţa bărbatului
ei.

- Anila, spune-i omului ăstuia, că aici, atâta timp cât
eu sunt căpetenie, orice străin care vine cu gânduri
curate, va fi primit cum se cuvine. Din partea mea, poate
să-şi construiască casa unde doreşte. E liber să vină şi să
plece când vrea.  Şi-i întinse burduful străinului.

Omul l-a ridicat  neîncrezător, şi l-a dus la gură.
Încântat de gustul parfumat, a plescăit şi i-a spus ceva
Anilei.

- A spus că e cel mai straşnic vin pe care l-a băut
vreodată –râse femeia.

Ziros a zâmbit, a băut şi a trântit burduful pe masă,
răsuflând uşurat. Ce întorsătură fericită luaseră lucrurile.
Îl privi pe Ime. Acesta zâmbea. Era în al nouălea cer!

(continuare în numărul viitor)
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David MIHĂILĂ

Istoria
peisajelor.
O scurtă introducere.
Istoria Cerului.

Vroom Hendrick, Dumbrava 1625.

entru a avea o imagine generală despre cum
evoluează gândirea într-o epocă,1 cum se trece
de la un curent la altul și cum se schimbă

mentalul colectiv, e bine să începem cu istoria peisajelor.
Pentru că în peisaj imaginarul este mult mai ușor de
perceput... Trebuie însă să admitem că "schimbarea de
paradigmă" nu se produce dintr-o dată, așa cum istoricii

1 David Mihăilă." Arta ca forma de comunicare si cunoastere"
http//artcomview.blogspot.com.

ne-au obișnuit cu anumite curente și influențe artistice
delimitate strict de anumiți ani. Influențele se
intrepătrund, însă schimbarea e evidentă. Dacă admitem
ideea de "istoricitate" ca etape închise, atunci ne putem
înșela cu privire la adevărul artistic. Ideea de "evoluție în
salturi" mi se pare discontinuă și puțin exagerată, dacă
omul "evoluează" într-adevar spre "ceva". În drumul
devenirii, omul nu arde nicio etapă, ci le absorbe pe
toate, existând în noi mereu filozofii latente ale
trecutului, reîntoarceri sub alte forme. Așadar, pentru a
pătrunde în "Istoria peisajelor" trebuie să mergem
asemeni lui Noica în De Caelo și să privim mai întâi
"Istoria Cerului".

Jan Both Pas Montan 1639-1641

In cartea Genezei, Dumnezeu desparte apele de sus
de cele de jos. Astfel se formează Cerului și Pământul.

P
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Profeții Vechilui Testament spuneau că Dumnezeu
tronează în cel de-al 9-lea Cer. Patriarhul Iov avea o
viziune heliocentrică asupra Pamântului întrebându-se
retoric cine a pus cercul Pământului și cine a stabilit
greutatea norilor. Pentru Thales, spune Noica, lumea era
o emisferă, la fel cum fusese și pentru înaintașii săi.
Aristarc, autorul unui sistem heliocentric despre care se
poate bănui că era asemănator celui al lui Copernic, nu
este urmat. Pentru Aristotel, omul făcea parte din natură,
Statul fiind anterior omului. Iată dar, omul își ia locul în
natură ca un simplu obiect. Lumea îi este dată. Lumea lui
Aristotel era formată din aproape 54 de Ceruri, număr la
care cu greu s-a ajuns.

Adevărata revoluție se produce însă o dată cu
Copernic urmată în filozofie de Descartes care reușește
să elibereze omul de obsesia naturalistă, ca abia cu
Pascal cugetul să aibă simțământul nostru modern al
Infinitului Mare (infinitul Mic la indieni). Vă întrebați, ce
implicație are acest fapt și cum modelează el imaginarul?
Acceptând materialitatea Cerului, omul se trezește
viețuind într-un clopot de sticlă. Greutatea norilor pentru
Iov. Mai înalt sau mai aproape de pământ, acest clopot
nu a incetat să îmbrace Lumea veacuri intregi. (Vezi
Blaga, Morfologia Culturii, cupola bisericilor Biantine
sau clopotul pendefundian). Cât timp s-a pastrat
concepția unui cosmos finit, omul încă traia în "Lume".
Trăind în mijlocul naturii, totul era însufletit de un spirit.
Puteai simți prezența zeilor în fiecare dumbravă, în
fiecare colț obscur și întunecat al Templului sau al unei
Catedrale Gotice, respirai zeitatea. Astăzi, vom încerca să
descifrăm și să înțelegem aceste Hierofanii în peisajele pe
care le-am ales in mod intenționat, punându-le crono-
logic în pagină.

Teniers David Tigani cca 1685

Mai intai, pentru a intra in atmosfera, v-as recomanda sa
dati play pe Sarabande. Veti avea acces la o altfel de

Lume care vi se va deschide simturilor si cunoasterii. O
lume pe care n-am pierdut-o definitiv, dar am lasat-o in
camerele obscure ale inconstientului.

Vroom Hendryk, în 1625, cu puțin timp înainte să se
nască Handel și Bach, picta o minunată dumbravă. De ce
oare și-a ales un colț al naturii "atât de banal" pentru noi
azi? N-ai să întelegi, poate, daca n-ai trecut singur printr-
o pădure răcoroasă, copil fiind. Chiar în mijlocul zilei,
când tăcerea devine mormânt și frunzele se neliniștesc,
parcă simțeai atunci cum trecea chiar Sfântul Duh. O
spaimă te cuprindea și îți dădea fiori. Incepeai sa te uiți
în spate, să alergi până într-o poiană. Nu te aventurai în
mijlocul poienii, pentru că iarba care-ți trecea mult peste
genunchi era culcată la pământ. Acolo au jucat ielele, pe-
acolo au trecut cavalerii cu ogarii să vâneze fecioarele.
Era o vânătoare periculoasă, pentru ca zânele nu se lasau
prinse, iar povestea care se năștea din vânătoarea lor te
lăsa mut...

Francisco Goya- Gaina oarba- 1788

Această spaimă continuă într-un peisaj crepuscular
la Jan Boath. Pentru ca numai în aceasta trecerea dintre zi
și noapte aproape insesizabilă, numai în această neliniște
a Cerului sangerând asemeni lui Cristos, norii devin
apăsători. Cerul coboară mai aproape de om, pentru că
omul trăiește mai aproape de Cer. Trăiește în acest
templu al naturii: Pădurea, care susține prin trunchiurile
copacilor greul Cerului. Omul se ascunde în pădure și nu
privește Cerul decât printre frunze ca un Adam decăzut
și rușinat. Atunci când dansează o face în această limită
dintre zi și noapte, dintre cer și pământ, dintre pădure și
deschidere. Iată dar de ce un Jan Boath pictează numai
intrânduri, pasuri montane prin care omul se strecoară,
văi alungite. Peisajul nu trebuie sa fie oglinda naturii, ci
natura trebuie sa transfigureze peisajul, sa creeze o
atmosferă ca atunci când ceața se ridică. Trebuie să fie o
Lume plină de materialitate, grea ca o povară,
apăsătoare, dar fascinantă. Sub aspect tehnic,
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renascentiștii aveau toate abilitățile sa creeze o imagine
în oglindă, dar nu o faceau ca în cazul portretelor.

Carlos de Haes, Defileu, 1872.

Abia cu David Teniers cerul incepe să se mai
limpezească, dar foarte timid. Norii persistă, însă
culoarea cerului devine mai transparentă. Parcă omul
îndrăznește să vadă mai mult, dincolo de nori. Însă
peisajul la Teniers alternează clar-obscur, ca abia cu
Goya să se treacă la spațiile deschise, la culorile vii și
însorite. Natura nu mai devine apăsătoare. Se păstrează
însă un copac ca o amintire a unei vremi apuse. Omul
iese sa joace la marginea satului, se prinde in hore,
îndrăznește. Însă Soarele în toată splendoarea lui se lasă
așteptat în sfârșit în tabloul unui Carlos de Haes. Norii
dispar, atmosfera se pierde, măreția peisajului se ridică
doar prin "superlative". Măreție care ne mișcă și pe noi
astăzi, deși e sterilă: cea mai mare Cascada, cel mai Înalt
Munte, cea mai rapidă Pasăre. Priviți câtă liniste e în
peisaj marin al cerului, spațiu care se deschide larg. Aș
putea spune că până aici aveți dreptul să ascultați
Sarabande, până aici a fost drumul nostru, până aici am
pătimit, pentru că nu vreau să transofrmăm totul într-o
parodie.

N. Grigorescu Fete lucrand la poarta

Ușor-ușor se va trece in impresionism cu un Marsal
Fortuny care pictează scene din viața de zi cu zi dar fără
să piardă inocența copilăriei de altă dată. Peisajul nu mai
stă sub semnul dionisiacului, al obscurului, ci al
apolinicului. Ciobănașul cu fluieraș de exemplu.
Imaginarul Renașterii asupra antichității era influențat
direct de perceptia Cerului. Mitologia se naște în pădure,
nu pe inălțimele Acropolelui. In sfârșit, peisajul "renaște"
in Școala de la Barbizon prin expresioniști incercând să
recupereze "sentimentul pur" al naturii printr-un Jean
Francois Millet (Rugăciune pe camp 1857), Jean Baptiste,
Charles Frnacois... Continuă cu impresionismul unui
Claude Monet sau al unui Pierre-Auguste Renoir. Insă,
singurul care a mai reușit să se ridice atât de aproape de
cer în spiritul "Renașterii" rămâne Nicoale Grigorescu
(1839-1907) în tabloul Fate lucrând la Poartă. Iată dar,
aceeași atmosferă preistorică a lui Denis Van Alsloot din
jurul anului 1600, pentru ca romanul mereu a trăit in
"dumbrava minunată".

Denis Van, Diana&Acterion. cca 1600

Astazi Cerul se limpezeste de-abinelea pentru că
Natura poate fi cunoscută, nu mai este un "mister", sau
cel putin este pana va fi supusă "cercetărilor de
laborator". Albastrul cerului nu mai devine decât o
reflecție a undelor de lumină în Atmosferă. Se eliberaza o
dată cu Carlos de Haes omul de naturalismul aristotelic?
Ce pierdem și ce câștigam pin ridicarea Cerului? Simtim
si nu putem nega ca o dată cu ridicarea Cerului ne
depărtăm de Lume, cu mii de ani lumină, ani pe care
astrologii incă și azi îi mai număra. Câștigăm mareția
infinitului asemeni lui Pascal? Sau am pierdut
hierofaniile Lumii, copilăria în care încă ne mai speriam
de umbra noastră? Am pierdut inocenta care ne facea sa
alergam spre orizont? Nu stiu...Vă las pe voi să îmi
spuneți...
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Diana MARINESCU

Versuri
translucide

Bucolică
în partea de apus a satului
curge poteca îngustă
năpădită de / liliac sălbatic
corul priveghetorilor
inundă tărâmul de
la capătul celălalt

al potecii
aici uneori răsare
un cal trist
ai zice că-i inorogul semeţ
ori calul cel alb
din poveste
lumina pală a zilei se filtrează
prin el
melancolic şi pieziş /
cum stă aşa statuar
între tufele de liliac alb mov
parcă întreabă dacă ştim
tot atât de bine ca el
ce înseamnă tristeţea
dintr-o icoană

Înec
din cutia din lemn de nuc
culeg
fascicole de nehotărâre /
de cumpănă
de întâmplări şi de zvonuri
depărtate
scăpărând arabescuri de aur
şi smoală /
amintirilor plăpânde
le iau locul
îngeri căzuţi
care trag fumul în piept
adânc / până se asfixiază
cu obiecte
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Apă pentru
elefanţi

din zece secunde
nouă sunt joc
fac o piruetă / mă închei
la pantof
şi inspir toate imaginile cu tine
număr / respectând alegerea
bărcilor de agrement
apoi expir ca un adult
şi proptesc zidul
în spatele căruia se adapă
elefanţii
direct din a zecea secundă
pe care o petrec / stând
într-un picior
reînnodând legământul
cu primul potop

Mai devreme
puţin

Pentru ceea ce nu se poate vedea
ar trebui răsădit un delir
cu straturi de porumbei
care îşi iau zborul
numaidecât
Pentru ceea ce nu se poate vorbi
s-ar cuveni un gest larg
să acopere cu aşchii de
lemn sfânt
auzul
Pentru ceea ce nu se poate apăra
ar trebui meşterită o platoşă
cu solzi împrumutaţi
de la lună

sau poate ar trebui inventată
iertarea ascunsă
pe sub hlamida împărătească
Pentru ceea ce nu se poate scrie
nască-se poetul mereu
cu o secundă ori două
mai devreme

De gustibus
Nu există ştiinţă exactă ci
numai amprente /
ziua care nu figurează în calendar
Limbile streşinite de
imparţialitatea cuvintelor
nu au nici un gust definit
colecţii închise
în seifuri şi bănci
mustind de miresme
culori
şi ispite
Pe sub cearcănele curcubeului
umblă flaşnetari trişti şi
clovni cu făină pe faţă
Umbra / nici ea
nu mai e ce-a fost /

inevitabilă cădere a pietrei
din mâna
celui fără de vină

Braţ la braţ
decolorez cicatricea zilelor
din amintiri
vreau să le servesc la
micul dejun
primului oaspete care
îmi va trece pragul la braţ
cu cea mai palpabilă
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realitate -
a început să-mi placă
să fiu verde /
trec pe lângă casa ta
cu ferestrele sparte şi
mă întreb
unde-i acum
marginea lumii

Semne
de-atâţia ani femeia
întinde rufele pe sârmă
îşi duce inima la râu
şi o limpezeşte în zece ape
dacă nu ştii / de ce
eşti bolnav
înseamnă că inima
(subiectul tău propriu
şi al tuturor
de când lumea şi pământul)
ţi-a fost mâncată de câini
semnele sunt clare / acum
bate departe de corp
vestind ora sau
punctul de pornire

Valuri pictate
ca un marinar în derivă
care întinde odgoanele
spre masa-raiului
dai un ţipăt mai grozav
decât plânsetul hulei /
e acel cântec de matelot
la a zecea strigare
scoţând pieptul la prora
dezgropi vechile iubiri
pătimaşe sau perfide / din
valurile înspumate /

ca o pisică de mare
le aşterni pe pânzele navei /
nişte picturi votive

nici nu ştii cât se lasă iubită
această lume
netrebnică

Certitudini
Lemnule /
dacă aş fi un pod
m-ai duce în Valea Plângerii
Apă /
dacă aş fi o mare
aş înţelege sunetul ploii
Piatră /
dacă aş fi moartă
ai fi lespedea lui Lazăr
Focule /
de-aş fi lumină
mi-ai arde sângele
din candelă



842 vol. 21, no. 4 (89-90)| Toamna 2011

Timpule /
dacă aş fi o secundă
aş putea găsi răbdarea
să fiu
încă şi încă

Policandre
Pictând aşteptarea pe
sânii rebeli /

fructe în noapte /
a tocit toate treptele
muntelui de sare
Ascultă liniştea
cu auzul tăcerii
şi caută firul cel roşu
de la-nceputuri /
dorul
tremurător şi stingher
aprinde mici policandre /
ochiul încearcă să recopieze
poemul pe piele
ca pe curat

Bănuitori
Am lipit acel afiş regretabil
cu miere / reflex al aurului
prin înfometare
sută la sută plagiat
mă ajung din urmă abuzuri mărunte
sinucigaşe
alături înaintează
o hienă timidă / adusă
de spate
prin contrabandă
cu drepturi depline /
traversez strada mimând

acrobaţii interzise / ca o
returnare de datorii
mai vechi /
toate explicaţiile se dizolvă
peste mulţimea pestriţă
înstrăinare cinste onoare
devotament /
toate grefate pe libertatea apei
placă memorială purtată pe umeri
ca o plută solidă

buştenii atrag în oraş
bănuielile

Theatrum
Mundi

E ora ceaiului
ora la care bate cu
linguriţa de argint în
serviciul de porţelan chinezesc
sună plăcut
ca un gong cristalin /
are rochiţă de catifea cu guler
de dantelă
fundele apretate îi dau aripi
să se viseze mângâiată
pe frunte / de îngeri
articulaţiile fabricate din
oţel inoxidabil
pielea sidefie / pantofii de lac
A sosit ora ceaiului / se
aşează la măsuţă în balconul
arcuit / din fier forjat
ca în balconul Julietei
de unde vede strada

ca la teatrul lumii /
cel mare
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Elizabeth HUDDLESTON

Cristos din noi şi
pneumatocraţia

onceptul cristic inte-
rior este cu siguranţă
unul cosmic, realizat

prin puterea sa transforma-
tivă, altruistă şi de iubire atât
în casele noastre, la locul de
muncă, cât şi în societate.
Adesea oamenii preiau con-
ceptele creştine în sens literal,
concret şi aşteaptă un Dumne-
zeu dinafară să le rezolve
problemele, ca fiinţe locui-
toare pe această planetă. Acest
concept externalizat al binelui
spiritual domină cu atât mai
mult cu cât oamenii realizează
că sunt parte a unei compo-
nente fundamentale.

Fiind aserviţi întrutotul
unei puteri supranaturale,
oamenii tind să coboare şi să
reducă aceasta la o dimen-
siune umană, ceea ce înseam-
nă că spiritul interior nu se
mai poate exprima. Dumne-
zeul exterior este privit ca o
putere ce-i face pe oameni
mici, imperfecţi şi ineficienţi;
aceasta este deficiența inter-
pretării fundamentaliste a ori-
cărui lucru.

Oamenii, ei înşişi, pot fi
îmbibaţi cu conştienţă cristică,
sau calitatea sufletului, care ne

este accesibilă când acţionăm
împotriva oricărui blocaj al
naturii mentale, cum ar fi
teama, ne permite să avem o
viziune mai clară.

Cu cât ne simţim mai mult
ca nişte pioni, ignoraţi în
favoarea unor dorinţe egoiste
şi înguste, cu atât ne simţim
înghesuiţi în enclavele unor
minţi mărunte. Aceasta este
antiteza stimei de sine, o
greşeală spirituală care nu
aduce a lege divină sau ceea
ce ar trebui să fie alinierea
noastră spirituală.

Începând să se ridice dea-
supra acestui nivel orice per-
soană poate atinge spiritul lui
Cristos. El se bazează pe o
gândire independentă şi un
esoteric adevărat ştie aceste
lucruri şi poate aprecia cât de
puternic dezvoltată îi este
Mintea. Dar pentru a se consi-
dera pe drept creştin calităţile
sale au nevoie de un caracter
regal. E o trăsătură care depă-
şeşte spiritual şi esotericii prin
excelenţă ştiu să facă diferenţa
pentru ei înşişi.

În sens spiritual, cei care
urmează să aibă acest caracter

au în primul rând capacitatea
de a-şi corecta singuri defici-
enţele, pot vedea care este
sensul evoluţiei spre mai bine
față de timpurile de dinainte.
Frica nu este o componentă a
unei conduite regale, deşi este
înţelept să ştii că există peri-
cole şi cum să te ferești
prevăzând necazurile. Aşadar
o astfel de Minte nu este
guvernată de frică.

Există, de asemenea, un
sentiment de supravieţuire
triumfătoare în ceea ce eu
numesc "colectarea de date".
Putem simţi sensul de "mai
sus" pentru situații negative
atunci când observăm ceea ce
este greşit şi ceea ce nu, adică
diferenţiem binele de rău în
mod constructiv.

Desigur, singurătatea de
orice fel nu este imposibilă, iar
rezultatele sunt o reflectare a
acesteia. Dar să fii regal în
spirit nu înseamnă eludarea
realităţii și cu infuzia sfinţeniei
individuale (care înseamnă
omul în întregime), prin care
spiritul nostru este viu şi
respiră, ca şi în vibraţia vieţii,
conduce la stăpânirea de sine

C



844 vol. 21, no. 4 (89-90)| Toamna 2011

proporţională staturii regale
din noi înşine şi nu concură cu
nimic altceva.

Stăpânirea de sine este
deschisă pentru noi toţi şi vine
din interior, după gradul de
cunoaștere şi învăţare pe toate
nivelurile (fizic, emoţional,
mental şi spiritual); aceasta
este întotdeauna împlinită
prin efort individual.

Nimeni nu poate cu
adevărat să poarte "coroana"
altei persoane pentru că noi
toţi trebuie să avem propria

noastră "coroană" prin cuvinte
şi fapte. Conceptele a ce-ar
putea fi Cristic şi regal în
fiinţa noastră, fără a apela la o
gândire învechită şi la imagini
concrete, se regăsesc în filoso-
fia pneumatocraţiei, a regulei
de bază a sufletului.

Pneumatocraţia oficială a
fost stabilită ca un concept
elevat în 1975 de către Johan
Quanjer, editor al Umanităţii
New Journal, la Londra.
Pneumatocraţia este definită
astfel într-un dicţionar de
Minte şi Spirit, 1991 (Anglia),
editat de Donald Watson:

"Într-o societate pneumato-
cratică, toată lumea va fi ghidată
în acţiuni de către propriile fun-
cţii superioare, rezultate dintr-o
structură socială flexibilă cu o
creativitate naturală, bazată nu
pe o poziţie dominantă, ci pe
conştienţă spirituală, sensibilita-
te, şi exprimarea creativităţii.
Toată lumea își va recunoaşte
responsabilitatea, nu numai
asupra acţiunilor proprii, ci
pentru viaţă în general "

.
Și dacă nimeni nu poartă

coroana altei persoane, în sens
spiritual, atunci poziţia domi-
nantă observată la unele
persoane poate fi înlocuită cu
ceva mai bun, iar modul în
care aceasta se prezintă este ca
o uşă deschisă către cei ce
doresc cunoaşterea necesară
gândirii. Cu atât mai mult,
totul se bazează pe conceptele
profunde ale vieţii, care duc la
aplanarea conflictelor şi dezle-
garea unei gândiri încâlcite.

Tudor Patrascu

Gândirea independentă
este deci cheia vieţii spirituale
şi deblochează informația în
noi toţi, astfel încât ceea ce
este de aur este sporit şi ceea
ce este de "plumb", sau întu-
necat, neclar, sau plin de tea-
mă, se ridică la înălţimi neîn-
chipuite, caz în care cu adevă-
rat "regalitatea" domneşte.

Nu este nimic, în cele din
urmă, ce s-ar putea pierde în
dorinţa de a găsi cele mai
intime resurse de forţă, rezis-
tenţă sau capacitate intelec-
tuală, funcționând intuitiv
pentru ridicarea conştiinţei
noastre la ceea ce merită a fi
încoronat, cu adevărat Cristic.

Aceste concepte sunt
spirituale şi se bazează pe ceea
ce este în interiorul nostru; cei
ce ştiu nu sunt "în afară şi mai
sus", ci împreună cu noi.
Conceptele sunt, deci, la înde-
mâna noastră. Singurul mod
de a afla ce este Cristos este să
începi sau să continui să
gândeşti ...!



Traducere de
Julieta Carmen

PENDEFUNDA
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Liviu PENDEFUNDA

Crucea
întrandafirată
pe-un picior de plai,
pe-o gură de rai.

1. Dimitrie Cantemir

hiar dacă Dimitrie Cantemir s'a născut în
același an1 cu Johannes Kelpius nu știu dacă
ei doi s'au întâlnit vreodată fizic. Probabil că

nu, luând în considerare aria geografică diferită în care
au implantat aceleaşi idei, au trăit aceleaşi speranţe şi
experienţe, cu toată poziţia socială diferită, dar cu
aceleaşi afinităţi iniţiatice şi preocupări sociale.
Masoneria a început să activeze în Moldova la începutul
veacului al XVII-lea, din două direcţii principale: de la
Istanbul prin intermediul marinarilor genovezi ce
transportau grâu, miere şi berbeci către fosta capitală a
Imperiului Otoman şi pe uscat, adusă din ţările
germanice, țări cu puternice influenţe rosicruciene. În
timpul domniilor fanariote în Principate au prins
rădăcini adânci lojele masonice (care însă se adresau
românilor doar ocazional) dar care au avut rolul de a
aduce modul de viaţă şi ideile iluminismului
occidental.Vechiul şi Misticul Ordin al Rosicrucienilor,
întemeiat de faraonul Akenaton – iniţial cunoscut sub
numele de Marea fraternitate albă, este o mişcare
filosofică de inspiratie antică care are originea la şcolile
de mistere2 ale vechiului Egipt (templele rosicruciene
sunt deseori decorate şi construite în stil egiptean pentru
a comemora originile tradiţionale). Aici iniţiaţii se
întruneau pentru a studia misterele existenţei şi ale

1 26 octombrie 1673
2 Trebuie specificat, cuvântul „mister” în antichitate nu avea deloc
semnificaţia care i se acorda în zilele noastre., căci nu se folosea în cazul
a ceva straniu, fantastic, ci desemna mai curând o gnosă, o înţelepciune
secretă. Învăţăturile transmise au un caracter practic şi sunt concepute
în asemenea manieră încât pot acţiona asupra devenirii propriei
existenţe.

universului. Rosicrucianul consideră ca evoluţia omului
se efectuează tot atât de bine în lumea materială, ca şi în
lumea spirituala şi pentru acest motiv nicio fiinţă umană
nu poate cunoaşte fericirea dacă se orientează către una
dintre aceste două lumi, excluzând-o pe cealaltă. Scopul
rosicrucianismului este în primul rând să aducă fericirea
acelora care-l aplică în viaţa lor iar pentru aceasta
învăţăturile vehiculează o cunoaştere mistică dar
pragmatică, al carei scop este de a permite omului să
dovedească faptul că gândul, atunci când este bine şi
corect elaborate poate stapâni materia. Astfel pot fi
înţelese legile fizice care acţionează asupra lumii
metafizice. Acest fapt explică de ce cei mai mari mistici
din trecut erau cărturari şi savanţi eminenţi, precum
Dimitrie Cantemir. Construcţia edificiului civilizaţiei
contemporane se datorează unor ilustre personalităţi
precum da Vinci, Paracelsus, Descartes, Pascal, Spinoza,
Newton, Leibniz, Franklin, Faraday, Debussy etc.
mişcare spirituală şi culturală enigmatică. Ordinul
Rosicrucian, mişcare spirituală şi culturală enigmatică, a
fost cel care a intermediat transformarea Masoneriei
Operative în Masonerie Speculativa. Rosicrucienii au
dorit dintotdeauna reforma spirituala a lumii din punct
de vedere politic, religios şi ştiinţific şi de-a lungul
istoriei, au contribuit la schimbări profunde în societatea
umană. Ei au determinat aceste schimbări fundamentale
pentru că ei înşişi, în lumina celor învăţate, au înţeles că
lumea poate evolua spre bine numai aderând la
idealurile înalte. Frăţiile şi ordinul rosicrucienilor sunt
atestate încă din anul 1250 în epoca modernă iar
legăturile lor cu esenienii sunt bine cunoscute, deşi
denumirea ca atare esze considerată ca venind de la

C



846 vol. 21, no. 4 (89-90)| Toamna 2011

Christianus Rosencreutz (1378-1484). Marii reformatori
protestanţi s-au inspirat din ideologia lor. Prima
personalitate română care a facut parte dintr-o societate
secretă europeană a fost Dimitrie Cantemir, fiind
recunoscut în întreaga Europă ca un savant cu orizonturi
politice şi istorice largi, scriitor şi muzician. Scurta lui
domnie pe tronul Moldovei a fost un episod aproape
minor dar calitatea de bază care l-a propulsat în rândul
elitei a fost imensa lui cultură, primind recunoaşterea
celebrelor academii europene3. Dintre toate căutările
medievale cea mai celebră şi mai impresionantă este cea
a Graalului, care face joncţiunea între civilizaţia creştină
şi civilizaţia celtică, Graalul fiind în acelaşi timp un
simbol al potirului creştin ca şi al vasului celtic în care se
aduna băutura de nemurire, simbol al depozitului
tradiţional.4 Dar dacă Graalul templierilor s-a ocultat,
semnificaţia lui nu s-a pierdut, ci a fost transferată unor
frăţii având ca simbol trandafirul în centrul unei cruci şi
roza devine astfel un simbol al cupei păstrătoare de
nectar, ca băutură de nemurire, şi transmiţătoare a

3 In 1697 Dimitrie Cantemir ia parte la lupta de la Zenta, unde observă
dezastrul armatelor sultanului si situatia de pe campul de lupta i-a
prilejuit scrierea unei cărţi istorice de prestigiu care a stat la dispoziţia
cercetătorilor mai mult de un secol, appreciate pentru subiectul ales,
tratarea inedită, noutatea datelor cuprinse în carte, dar si datorită
traducerii lucrării în franceză şi engleză. Cartea de circulaţie europeană
oferă informaţii insolite despre o lume închisă, relatează istoria
imperiului şi analizează cauzele care ar fi putut duce la destrămarea sa,
insistând şi asupra posibilităţilor popoarelor asuprite de a-şi recuceri
libertatea. În ajunul razboiului ruso-turc, in noiembrie 1710, cu ajutorul
voievodului muntean Şerban Cantacuzino al cărui ginere era, a fost
renumit domnitor în Moldova. Tânăr erudite şi viteaz, el era un
vizionar cu gânduri de eliberare a ţării de sub dominaţia otomană. A
reorganizat şi întărit oştirea aşezând-o sub comanda lui Ion Neculce,
ales ca om de sfat şi de incredere. A pus capăt conflictelor între
partidele boiereşti, a scutit ţara de o parte din dări şi a incheiat un tratat
de alianţă cu ţarul Rusiei ce prevedea instituirea unui protectorat
rusesc prin care acesta se angaja să sprijine pe moldoveni în dorinţa de
a cuceri independenţa. S’a manifestat ca adept al domniei autoritare şi
adversar al atotputernicei boierimi. Profitând că era considerat o
persoană politică de încredere a sultanului, el se distinge cu precădere
în istoria Moldovei prin tentativa susţinută de abandonare a statutului
de suzeranitate şi dobândirea acestei calităţi în sensul că suveranitatea
aparţine monarhului. Evident, Dimitrie Cantemir a fost conştient de
consecinţele şi riscurile acestui demers, atât pentru ţară, cât şi pentru
sine şi familia sa, dar a exprimat convingerea fermă că proiectul său
politic de modernizare şi ambiţiile sale pot fi realizate numai în
condiţiile funcţionării unui stat suveran şi independent. De fapt, miza a
fost foarte mare: sau instaurarea monarhiei ereditare şi instituirea unei
dinastii noi, sau drumurile pribegiei, în cazul fericit, păstrând speranţa
reîntoarcerii, iar în cazul cel mai rău, prizonieratul şi decapitarea
publică. Dimitrie Cantemir a riscat, încercând să profite de conjunctura
internaţională, pe care a considerat-o a fi favorabilă şi mizând totodată
pe numeroasele relaţii stabilite cu reprezentanţii diplomatici în timpul
aflării la Istanbul, dar n’a reuşit decât să se înscrie în lista tentativelor,
de altfel puţine la număr, de a elibera ţara de sub suzeranitate. În
aspect strategic această tentativă a fost fondată pe înţelegerea corectă a
structurii şi funcţionării sistemului european al relaţiilor internaţionale:
alierea cu o putere mare, chiar şi prin încălcarea echilibrului în formare,
dat fiind că acest principiu nu se aplica în Europa de Sud Est în relaţiile
cu Imperiul Otoman, iar Rusia era antrenată în câteva războaie.
4 Detalii ale acestei teme le-am mai discutat în Dogmă sau Libertatea
Gândirii, Junimea 2007

semnificaţiilor esoterice ale Tradiţiei. Sensul spiritual
iniţiatic al Rosa-Crucii se regăseşte în numeroase opere
medievale, începând cu acel Roman de la Rose şi cu rosa
mistică din Paradisul lui Dante, continuând cu The fairie
Queen a lui Edmund Spencer pentru a persista sub forme
simbolice şi chiar criptografice până în opera lui
Shakespeare sau chiar a lui Ronsard care făcea parte
dintr-un grup literar, cu nuanţe esoterice, numit La
Pléiade. Ultimele manifestaţii concrete si mai explicite
ale rosicrucienilor apar la începutul sec XVII, când
organizaţiile erau pe cale de ocultare, în trei opere
atribuite alchimistului Johann Valentin Andreae (1586-
1654) numite: Fama Fraternitatis (1614), Confessio (1614) şi
mai ales Nunta alchimică a legendarului Christian
Rosenkreutz (1616). Însuşi titlul acestei din urmă cărţi
arată legătura rosicrucienilor cu realizarea unei
hierogamii prin iubire şi cu hermetismul alchimic
medieval, primind în rândurile sale iniţiaţi de orice
religie, pasionaţi de cercetarea esoterică, care au parcurs
etape importante ale perfecţionării masonice şi care
desfăşoară în viaţa profană o activitate susţinută în
domeniul ştiinţei, culturii şi artei, doritori să
aprofundeze istoria gândirii şi spiritualităţii omenirii
prin prisma conţinutului esoteric al acestora.

În perioada medievală românească numeroase
ordine esoterice şi militare cu iniţiere iluministă au
funcţionat ca ramificaţii ale celor din vestul şi mijlocul
continentului European. Vlad Dragonul (nu Drac sau
Diavol) era numele luat de la frăţia în care fusese iniţiat.
Ordinul pitagoreic care se numea Igiptia-Iclizia-Valahia-
Ecli provenind din zona bizantină avea şi el adepţi
printre boierii şi voievozii din principatele române
(pietre tombale, pietre de mormânt ale unor voievozi,
sigilii pe care găsim aceste iniţiale IIVE). Primii semnau
cu trei puncte după semnătură şi ceilalţi cu patru puncte.
Se pare că acestea sunt printer primele societăţi iniţiatice
moderne de pe teritoriul României, pentru a nun e
întoarce aici la cele de acum zeci de mii de ani ce fiinţau
în acest leagăn al civilizaţiei europene. Chiar războaiele
dintre domnitorii moldoveni şi munteni se pot explica
prin apartenenţa la ordine diferite cu un caracter strict
iniţiatic şi care sunt şi azi prezente în lume. Trandafirul
roşu şi crucea de aur rămân elemente de simbolistică
esoterică care sunt prezente în toată istoria principatelor
române, rosicrucianismul fiind în continuare secretă, în
spatele masoneriei ce a activit şi ca motor social încă din
anii ’30 ai secolului optsprezece în teritoriile româneşti.
După plecarea lui Cantemir în exil, aflăm la Iaşi,
Botoşani şi Galaţi loji masonice deschise sub diverse
obedienţe de boierii autohtoni şi sub conducerea
venerabililor domnitori ai vremii. Nevoia de cunoaştere
i-a determinat pe mulţi dintre cărturarii şi savanţii de
atunci să apeleze la vechile mistere, la inţelepciunea
transmisă în cadrul masoneriei, a rosicrucianismului cu
elementele scrierilor iudeo-maure pătrunse prin Spania
în Europa, cu înţelepciunea celtică şi druidică păstrată în
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adâncurile insulelor britanice, în Albion. Cei care au
preţuit totdeauna cunoaşterea raţionala în căutarea
adevărului erau iniţiaţii illuminaţi ai acelor timpuri ce
îmbrăţişaseră reformele. Dintre prietenii lui Cantemir
afiliaţi la masonerie şi care i-au marcat profund existenţa
trebuie să nu omitem pe marele său prieten, Ţarul Petru I
Romanov, despre care sursele istorice sunt de acord că a
introdus ordinul în Rusia (iniţiat la Londra, Petru a
fondat în 1721, întâia Lojă rusească, la Petrograd spun
unii istorici, la Riga susţin alţii, ce va fi pusă în 1730 sub
jurisdicţie engleză prin generalul James Keith. Loja a fost
semnalată ca fiind încă activă la 1750 sub titulatura de
Steaua Nordului) şi pe ambasadorul său la Poarta
Otomană, Tolstoi, personaj extrem de influent şi artizan
al politicii orientale a lui Petru cel Mare (familia Tolstoi,
incluzându-l aici şi pe scriitorul Lev, a fost una dintre
cele mai de seamă familii de nobili din Rusia, a lăsat o
moştenire semnificativă în politică, în literatură şi arte).
Tot francmason a fost şi contele Gavril Ivanovici
Golovin, cancelar al imperiului şi intim al ţarului ca şi
prinţul moldav şi semnatar al tratatului de la Lutzk.

Siliștenii erau un sat între Grumăzoaia și Vetrișoaia,
pe râul Elan și curțile boierești adăposteau atât pe
Constantin tatăl, pe Ana Bantăș mama și pe Antioh
fratele cu care s'a și succedat la tron5. Garanție la Poartă,

5 S’a născut într’o familie de răzeşi moldoveni din ţinutul Fălciului iar
numele de Cantemir a fost preluat de tatăl său de la vestititul han tătar
Temir (variantă a lui Khan Timur-Timur Lenk), inducând legenda
genealogică a unei străvechi origini după ce a fost ales de către marii
boieri Domnitor al Moldovei, pentru că întrunea toate calităţile cerute
unui instrument docil al oligarhiei boiereşti: era bătrân, fără moşie, fără
carte, fără sprijin la rudele de neam mare, fiind conducătorul oştirilor
de pază la frontieră, deci bun luptător cu decoraţii militare. Constantin
Cantemir, încă din tinereţe s’a remarcat ca mercenar în oastea leşească
şi după mai mulţi ani s’a întors pe meleagurile natale unde a deţinut
mai multe dregătorii, pentru ca spre sfârşitul vieţii să urce în scaunul
voievodal. Un singur lucru nu’l anticipaseră boierii moldoveni:
Constantin avea doi fii care urmau să dezvolte speranţe şi ambiţii. Ei
au observat deficienţele stapânirii Moldovei mai ales au fost îndemnaţi
să înveţe, căci ştiinţa de carte însemna puterea ce’i lipsea bătrânului
domnitor . La 15 ani, Dimitrie a fost luat la Constantinopol unde a stat
ca zălog pe lângă Înalta Poartă şi dovedind loialitate faţă de turci l-a
înlocuit pe fratele sau Antioh, devenit ulterior şi el domn al Moldovei.
Aici a învăţat limba turcă şi s’a integrat vieţii cotidiene a Imperiului,
consacrându-şi activitatea ştiinţifică studiului istoriei, al religiei şi al
muzicii, câştigând in acelaşi timp onoarea şi stima demnitarilor
otomani. Deşi ostatic la curtea sultanului, a avut posibilitatea să-şi
continue învăţătura la Academia Patriarhiei unde în bogata ei
bibliotecă a descoperit lucrări din cele mai diverse ramuri ale ştiinţei şi
culturii: logică, filozofie, geografie, istorie, medicină, chimie sau limbi
orientale. Tot aici îi cunoaşte şi întreţine discuţii pe teme filozofice şi
politice pe ambasadorii francezi, olandezi şi ruşi. Dupa moartea lui
Constantin Voda Cantemir in 1693, tânărul prinţ a fost ales de boierii
ţării să le fie domnitor, însă după nici trei săptămâni de domnie, a fost
ridicat din scaun de turcii plătiţi de Constantin Brâncoveanu, care nu l-
au recunoscut şi l-au impus pe scaunul Moldovei pe Constantin Duca.
Prima domnie poate fi calificată mai degrabă ca fiind una informală,
deoarece fiind ales în ţară, n’a primit confirmare din partea Porţii, act
care a demonstrat statutul de suzeranitate a statului Moldova faţă de
Imperiul Otoman. S’a intors la Contantinopole unde avea să rămână 17
ani

așa cum fusese și Attila la Roma, inițiat în arte, așa cum
Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare se
înițiaseră în frățiile cavalerești sub obedienţă veneţiană,
Dimitrie studiază istoria Imperiului Otoman, scriind și
compunând muzică. Cunoscând greaca și latina,
aprofundează clasicii. După bătălia de la Stănileşti şi
refugiul său în Rusia6, primeşte tilurile de Cneaz  al
Imperiului Rus de la Petru cel Mare şi Reichsfürst al
Sfântului Imperiu Romano-German de la Carol al VI-lea.
Căsătorit cu fiica lui Şerban Cantacuzino şi apoi cu
Anastasia Trubetskaya, el a avut două fete şi patru băieţi,
dintre care o fată, Maria Cantemir (1700–1754) cu care,
după despărţirea de Ecaterina, ţarul Petru cel Mare ar fi
dorit să se însoare (retrasă la mănăstire mai tîrziu), un
fiu, Antioh Cantemir (1708–1744), ambasador al Rusiei la
Londra şi Paris, poet satiric şi prieten cu Voltaire,
Constantin (1703–1747), exilat în Siberia datorită unor
conspiraţii de la curte şi Smaragda (1720–1761),
căsătorită cu prinţul Dmitriy Mikhailovich Galitzine, o
frumuseţe a acelor timpuri şi care a devenit o bună
prietenă a Împărătesei Elisabeta I7.

Leibniz la lucru

Om politic şi savant, literat şi muzician, istoric şi
geograf, cărturarul Moldovei a fost un mare orientalist,
dotat cu o gândire raţionalistă şi occidentală, înzestrat cu
fineţea speculaţiei, puterea nuanţelor şi vocaţie mistică.
Născut şi crescut în creştinismul răsăritean el a intrat
însă în contact cu marile religii universale, iar în 1714
Cantemir devine membru al Academiei Regale de la
Berlin. Cunoscând unsprezece limbi, cunoscător al
şcolilor orientale el scrie între 1711 şi 1719 cele mai
importante opere în diverse domenii, istorie, esoterism,

6 La 11 iunie 1711, la Stănileşti, pe Prut, armata turceasca condusa de
marele vizir Ahmet a obţinut victoria totală asupra lui Petru cel Mare şi
Dimitrie Cantemir.
7 Surse de pe internet
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muzică8 şi ştiinţă, ceea ce denotă un bagaj iniţiatic
covârşitor. Istoria creşterii şi decăderii Imperiului
Otoman tipărită la Londra în 1734 la Londra şi apoi în
Germania şi Franţa este comparabilă (folosind ca model)
cu Istoria Declinului şi căderii Imperiului Roman al lui
Edward Gibbon9. Comandă a forurilor academice de la
Berlin a scris Descriptio Moldaviae în 1714 publicată însă
mult mai târziu (1737-1771)10. A elaborat şi o istorie a
muzicii orientale, Hronicul vechimii  romano-moldo-
valahilor, Historia Hieroglyphica, Divanul sau Gâlceava
Înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul (Iaşi,
1698) scrisă şi în greacă şi în arabă, Sacrosantae scientiae
indepingibilis imagio or Imaginea ştiinţei sacre, care nu se
poate zugrăvi (Istanbul, 1700), o introducere la scrierile
Islamului pentru europeni, o biografie a lui Jan Baptist
van Helmont (Cantemir, 1709) citată de Debus.11 Pe o
placă de la biblioteca Sainte Geneviève din Paris el este
trecut pe o listă a celor mai strălucite minţi ale lumii
alături de Leibnitz, Newton, Piron, ş.a. Însă în cazul
obţinerii succesului scontat de a se elibera de sub
dominaţia otomană, Dimitrie Cantemir preconiza să
implementeze prevederile proiectului său politic, al cărui
obiectiv strategic a fost modernizarea12. În primul rând
ţara să fie guvernată în spiritul legilor raţiunii şi naturii
lucrurilor de un domnitor luminat, care ar da dovadă de
responsabilitate înaltă faţă de soarta ţării, ar ţine cont de
aspiraţiile supuşilor, ar promova în funcţii înalte de
conducere oameni oneşti şi devotaţi ţării, ar cârmui cu
dreptate, deoarece „când stăpânii miluiesc şi ceartă cu

8 Eugenia Popescu-Judetz, Pan Yayıncılık, Prince Dimitrie Cantemir,
Theorist and Composer of Turkish Music, Istanbul 1999,
9 Capitulând şi neputându-se întoarce în Moldova, domnitorul şi
familia sa au emigrat in Rusia. Aici, în exil fiind, el a fost însă numit
membru al Senatului, dăruit cu moşii, titluri de nobleţe şi toate
onorurile ca sfetnic de incredere al lui Petru cel Mare, devenind şeful
cancelariei şi mana dreaptă a ţarului în promovarea ştiinţelor şi culturii
în Rusia care păşise pe calea europenizării. Iată de ce a fost desemnat
mai târziu şi primul preşedinte al Academiei de Ştiinte Ruse. În timpul
şederii în Rusia, Cantemir s’a dedicat nu doar treburilor politice ci şi
celor ştiintifice, căci aşa cum spusese încă din tinereţe, omul “doreşte să
ştie tot ce se poate şti, fiindcă ştiinţa e mai aducătoare de fericire decât
neştiinţa. E deci, porunca firească… să cercetăm, să cautăm, să aflăm,
să ştim”. La propunerea unor oameni de ştiinţă germani aflaţi în
serviciul ţarului precum şi a filosofului Leibniz însuşi, în 1714 este ales
membru al Academiei din Berlin (organizaţie cu numeroşi adepţi
rosicrucieni) şi la cererea acestui for înalt va scrie în latină lucrarea
“Descrierea Moldovei”, facându-şi ţara cunoscută lumii întregi.
Această monografie descriptivă va rămâne pururea unul din cele mai
preţioase izvoare pentru cunoaşterea vieţii politice şi sociale a
moldovenilor din acel timp şi este o dovadă strălucită despre spiritul
larg şi aptitudinile lui ca  om de ştiinţă. Spiritul său ştiinţific se vădeşte
de altfel prin cuvintele: “Sufletul odihnă nu poate afla, până nu găşeşte
Adevărul, care îl cearcă oricât de departe şi oricât de cu trudă i-ar fi a’l
nimeri”.
10 Yalçın Tura, Yapı Kredi Yayınları, Kantemiroğlu, Kitâbu 'İlmi'l-Mûsiki
alâ Vechi'l-Hurûfât, Mûsikiyi Harflerle Tesbit ve İcrâ İlminin Kitabı,
Istanbul 2001
11 Debus, Allen G. (2002); The Chemical Philosophy: Paracelsian science and
medicine in the sixteenth and seventeenth centuries. Courier Dover
Publications, pp 212-213
12 Diverse surse de pe internet

dreptate, supuşii ascultă şi slujesc din dragoste”. Prin
urmare, Dimitrie Cantemir se pronunţa pentru
schimbarea sistemului de guvernământ prin
reinstaurarea monarhiei ereditare contra celei elective,
considerând că stabilitatea şi dezvoltarea pot fi asigurate
în condiţiile unei dinastii luminate. De fapt, el este un
precursor al „absolutismului luminat”, destul de
răspândit în secolul al XVIII-lea, subliniind că un
monarh luminat trebuie să aibă grijă de binele societăţii
şi de dezvoltarea economiei, ştiinţei şi culturii.
Monarhia, în opinia lui Dimitrie Cantemir, este fondată
pe dreptul ereditar, iar încetarea ei în Moldova a fost
cauza principală a dezastrelor ce au cuprins ţara, ea
devenind neomogenă, cuprinsă de conflicte de interese şi
în rezultat s-a ruinat. În al doilea rând, domnitorul
trebuie să acorde întregul sprijin bisericii creştine,
datoria şi totodată drepturile lui fiind de a controla şi
supraveghea ca predica şi comportamentul feţelor
bisericeşti să corespundă normelor şi canoanelor
ortodoxiei, să numească mitropolitul, episcopii şi
egumenii mănăstirilor, precum şi să judece slujitorii
cultului în baza legii şi dreptăţii, în spiritul credinţei şi
adevărului. La rândul său, domnitorul este judecat de
Dumnezeu şi de conştiinţa sa. Prin urmare, această
prevedere se înscrie în spiritul tradiţionalismului
ortodox, care presupune aservirea, în cazul dat totală, a
bisericii de către stat, obiectivul major urmărit fiind
consolidarea puterii supreme prin asigurarea susţinerii
din partea autorităţii ecleziastice şi implicit, a
poporului. Aşadar, Dimitrie Cantemir pleda pentru
autoritatea absolută în stat a monarhului ereditar asupra
tuturor supuşilor şi acordarea dreptului suveran de a
judeca şi pedepsi. Domnia absolută este firească pentru
Moldova, datorită autorităţii supreme a domnitorului,
înzestrat cu prerogativele de a declara război şi a încheia
pace, datorită ei a fost posibilă asigurarea neatârnării
ţării, iar slăbirea acestei calităţi a constituit cu precădere
un rezultat al cauzelor externe. De asemeni Dimitrie
Cantemir s’a vrut a fi nu numai un eliberator şi un
reformator al Moldovei ci a dorit să asigure românilor
locul cuvenit în ansamblul geopolitic al vremii, să-i
păstreze identitatea şi tradiţiile la frontiera dintre două
continente, Europa şi Asia. Faptul că ambiţiile sale nu
erau utopii este că a avut capacitatea să influenţeze
centrul lumii răsăritene, Rusia, ce preluase moştenirea
Constantinopolului.

Învaţătura sa ezoterică vastă care se desprinde din
lucrări, mai ales din magistrala Istorie Ieroglifică,
argumentată şi de mediul intellectual, politic şi spiritual
în care s’a format şi a activat, prieteniile şi legăturile sale,
elementele de ordin heraldic, la fel ca şi posteritatea ce s-
a format în jurul legendelor create şi a dilemelor
generate de transferul osemintelor în ţara, în vara anului
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1935 sunt teme de discutat şi apreciat13. In legatura cu
prima categorie putem afirma ca mediul sau intelectual a
fost marcat de o revolutie in sensul descoperirilor
fundamentale în matematica, astronomie, etc. Mulţi
dintre cei care au contribuit la această schimbare majoră
în care primează raţionalismul i-au fost familiari şi mai
mult decat atât, unii chiar i-au fost colegi în societăţile
academice în care a fost primit. Deismul devine un
curent puternic în rândul savanţilor vremii, mulţi dintre
ei fiind preocupaţi de cunoaşterea antropologică a lumii
şi a planşei divine după care Marele Arhitect al
Universului şi-a generat lucrarea14. Blazonul lui Dimitrie
Cantemir cuprinde elemente heraldice clasice pentru
ordinele medievale prezente în principatele române, dar
şi cele două braţe înlănţuite fratern din al patrulea pătrat
al blazonului, care figurează pe toate variantele stemei
sale. Cea mai importantă scriere ezoterică aparţinând lui
Cantemir este fără tăgadă “Istoria ieroglifica sau lupta
dintre noroc şi corb”, scrisă la Constantinopol în limba
română si considerată prima încercare de roman politico-
social, operă barocă de altfel greu de introdus într-o
specie literară. In aceste pagini, el radiografiază în limbaj
criptografic tabloul politic al epocii sale şi satirizează,
recurgând la alegorie boierimea intrigantă care a
acaparat pământurilor ţăranilor. Lucrarea cuprinde
cugetări, proverbe şi versuri care reflectă influenţa
poeziei populare. Dacă în spiritul epocii hieroglifa
semnifica scrierea secretă, esoterismul de factură barocă
are o pregnantă prezenţă prin elementele sale
fundamentale: alchimia, analogia hermetică intre planul
elementar şi cel zoologic, medicina alchimică, magia,
metempsihoza, aritmosofia şi hermetismul. Analiza
esoterismului poate fi completată de prezenţa
elementelor care tin de ştiinţa divinatorie: oniromanţia,
astrologia, morfoscopia, onomatomanţia. Toate acestea
relevă un autor pătruns de gândirea de natură
occidentală, un iniţiat în cunoaşterea lui Paracelsus,
Boehme, M, Rosencreutz. Preocupările sale intelectuale
atât de diverse au vizat complexitatea învăţăturii
complete şi întregul. Interesul pentru teologie şi pentru
studiul religiilor dovedesc supleţea unui spirit iniţiat în
libertatea gândirii, departe de teroarea dogmelor şi a
superstiţiilor, un om liber în adevăratul sens al
cuvântului.

13 Din păcate sunt cărţi deosebite, specializate, ce se apleacă asupra
domeniilor de interes a cărturarului (cum este cea a poetului George
Virgil Stoenescu) dar şi interpretări eronate asupra valorilor
contemporane rosicruciene (cum este cartea lui Ştefan Mâşu).
14 Deismul este o orientare filozofică-religioasă din secolele XVII-
XVIII, care recunoștea existența lui Dumnezeu numai ca o cauză
primară, impersonală a lumii, negând ideea întruchipării lui
Dumnezeu într-o persoană și teza intervenției acestuia în viața naturiiși a societății. Pornind de la o divinitate creatoare se poate ajunge la
aceea unitate religioasă pe care, mai ales iluminiștii, o interpretau ca
fiind singura modalitate de a uni toate ființele umane într-o religie
unică

Robert Fludd, Utriusque Cosmi Maioris, 1619

Efortul şi activitatea destul de intensă pe multiple
planuri din aceşti ani au agravat mult starea sănătăţii lui
Dimitrie Cantemir, care suferea de diabet zaharat.
Cantemir a decedat la data de 21 aug 1723 la moşia sa
din Harkov15, înainte de a implini vârsta de 50 de ani.
Conform dorinţei sale exprese, el a fost inhumat la
Moscova în biserica Sf. Constantin şi Elena, biserica
ctitorita de el in curtea mînăstirii greceşti Sf. Nicolae. O
prima curiozitate este ca inhumarea s-a făcut foarte
târziu, la 01 octombrie 1723. În condiţiile când între
România şi fosta Uniune Sovietică s’au stabilit relaţii
diplomatice, pe fondul discuţiilor intre miniştrii de
externe Titulescu şi Litvinov, ruşii au consimţit ca un
gest de bunavoinţă să înapoieze României ramăşiţele
pământeşti ale marelui carturar. Procesul verbal incheiat
la sosirea osemintelor in portul Constanţa în prezenţa lui
Nicolae Iorga consemna: “s-au gasit în raclă o parte din

15 În Ucraina de azi
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oseminte, fără craniu, cuprinzand oasele braţelor şi picioarelor
înfăşurate în resturile unui veşmânt de mătase croit
oriental”16. Se constata clar ca această lipsă, neobişnuită
pentru profanii vremurilor, se poate explica prin
apartenenţa lui Cantemir la ordinul rosicrucian, evocând
şi legenda maestrului Hiram. Tot astfel se explică şi
salvarea miraculoasă a domnului şi familiei sale după
înfrângera de la Stanileşti, ascuns de Frăţie într-o trăsură
precum şi admiterea lui ca membru cu drepturi depline
în cadrul Academiei de la Berlin. Tradiţia spune că după
moarte capul lui Cantemir a fost luat pentru a fi depus in
Scoţia, pe domeniul Rosslyn17 la sud de Edinburg, unde
după cum bine se ştie, exista încă din 1440 o mănăstire
construită după regulile şi simbolistica masonică şi
rosicruciană.

Johann Valentin Andreae - Christianopolis 1619

Atât Dimitrie Cantemir, cât şi fiul lui, Antioh18,
reprezintă una dintre punţile istorice şi spirituale care

16 Sicriul cu osemintele marelui cărturar se află acum la biserica “Trei
Ierarhi” din Iaşi şi pe lespedea de marmură ce o acoperă istoricul
Nicolae Iorga a pus să se scrie: “Aici, întors din lungă şi grea pribegie,
înfruntată pentru libertatea ţării sale, odihneşte Dimitrie Cantemir, domn al
Moldovei”.
17 Descrisă în Contact international, 2011, nr.3 de Romeo Daniel
Botezatu
18 Una dintre consecinţele prieteniei şi pretuirii reciproce dintre Petru I
şi domnul Moldovei a fost faptul că celui mai mic copil al lui Cantemir,
prinţul Antioh, i-a fost pregătită soarta de a fi întemeietor al poeziei
ruse moderne şi iniţiator al direcţiei criticiste ce s’a dovedit cel mai
puternic curent în literatura rusă ulterioară. Cel mai de seamă dintre
urmaşii lui Dimitrie Cantemir s’a remarcat încă din fragedă copilărie
prin capacităţile sale mintale şi intelectuale deosebite. După ce a
acumulat bogate cunoştinţe în cele mai diverse domenii, întregindu-şi
studiile atât sub îndrumarea personală a tatălui său, cât şi a unor
cărturari ruşi şi străini, la o vârstă abia trecută de adolescenţă, a început
să joace un rol deosebit de important în viaţa politică a Imperiului. În
paralel în aceşti ani, a desfăşurat o vastă activitate în vederea editării
scrierilor tatălui său în occident, apoi ca poet şi scriitor satiric. A stabilit
şi a întreţinut o interesantă corespondenţă cu mari personalităţi ale
culturii şi ştiinţei ruse, germane, engleze, franceze ş.a., a acumulat o
bogată bibliotecă de tip iluminist. S’a distins prin vederile sale
filozofice moderne, prin interesante opere literare şi epistolare. Cu
toate ca şi înaintea lui, în Rusia au existat poeţi cunoscuţi, marele merit
al acestui român genial (devenit mai apoi rus pentru că nu scria decât
ruseşte) a fost degajarea limbajului poetic de arhaisme şi întoarcerea lui
cu faţa spre limba vorbită, spre viaţa reală a Rusiei de atunci. Mai mult,
ţiâandu-se cont de calităţile deosebite şi de pregatirea pe care o avea, la
vârsta de 23 de ani, este numit ambasador la Londra (1732-1738), apoi

leagă popoarele rus şi român, legătură la care Nicolae
Iorga aprecia în articolul “Ruşi şi români”(1932), că ţara sa

“a dat Rusiei oameni care au contribuit esenţial la
modernizarea ei, şi nume ca ale Cantemireştilor, respec-

tate de ruşi şi de noi, ar ajunge pentru a ne chema pe unii
şi pe alţii la sentimente de prietenie”. Paşii săi rasunaseră

pe străzile capitalelor Orientului şi s-au incrucişat
prolific cu cei ai unor mari savanţi, gânditori şi diplomaţi
ai epocii sale. Înconjurat de o aură mitică el a devenit un

punct geometric al culturii şi civilizaţiei, nu numai
datorită unei singure cărţi ca mulţi dintre cronicarii

vremurilor, legând între ele diferitele preocupări printr-o
încercare de sinteză şi concluzionând teze politice şi

sociale din faptele trecutului şi ale prezentului său. Cu
Dimitrie Cantemir, cultura română, aşezată la răscrucea

dintre Răsărit şi Apus, şi-a demonstrat pentru prima
oară vocaţia sintetica şi ecumenică, continuată de mari
personalităţi enciclopedice ulterioare, de la Haşdeu la

Mircea Eliade. Vasta sa operă este un certificat de
europenitate tradiţională a românilor şi un veridic

paşaport al românilor în esoterismul universal

la Paris (1738-1744), remarcându-se ca diplomat iscusit, dorind să’şi
lărgească astfel orizontul ştiinţific în Europa.
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. Horia NESTORESCU-BĂLCEȘTI

Cele 44 de zile
ale lui Bălcescu
la Palermo
17 octombrie 1852, ora 21. Pe o mare agitată, cu multă întârziere,
ancorează în rada portului Palermo vasul «Ercolano», comandat de
căpitanul Francesco Miceli. Avea la bord 174 de călători, nobili şi
negustori, proprietari şi preoţi, profesori şi marinari, soldaţi şi
deţinuţi. O lume pestriţă îşi făcea loc grăbită pe lângă cel care avea
să intre în acea zi nu numai pe poarta oraşului, dar şi în istoria lui:

Signor Balcusco, negoziante, turco

şa l-au înregistrat cele
două gazete comerciale
locale: «Giornale di Com-

mercio» şi «Il Commercio».
Într-adevăr, călătorul prezenta-

se, pentru viză, la Delegazione di
polizia marittima, un paşaport
eliberat la Paris, în 22 septembrie
1850, au nom de Sa Majesté
l’Emperateur des Ottomans, de către
consulul general al Turciei, Gustav
Halphen.

De pe chei s-a îndreptat,
asemeni câtorva dintre călători, prin
Porta Felice spre largo Santo Spirito. A
intrat în stânga pieţii, pe via Butera.
Pe la mijlocul străzii s-a oprit, obosit,
în faţa unei clădiri impunătoare pe
care scria cu vopsea roşie: Alla
Trinacria – Grande Albergo con
bagni!

Patronul, un genovez roşcovan,
Salvatore Ragusa, trece, de data
aceasta corect, în Registrul hotelului,
la numărul 50, numele călătorului
căruia îi înmânează cheia camerei
nr. 26: Nicola Balcesco! Un servitor,
Tomaso Mollone, îi va duce bagajul
până la etajul IV. Avea un
geamantan din piele cu haine, două

lădiţe cu cărţi, un joc de şah închis
într-o cutie căptuşită cu catifea
roşie…

Vremea fusese rea şi schimbă-
toare; pe mare, furtună, pe uscat,
ploi şi vânt; nu era o climă dintre
cele mai prielnice pentru noul
locatar al camerei nr. 26. Poate şi de
aceea preferase o cameră cu vedere
spre curtea interioară. Spre Conca
d’oro, toamna mai ales, sufla puter-
nic il Maestrale! Privise, desigur, cu
tristeţea omului singur, uitat de
familie şi prieteni, marea, nesfârşita
mare Tireniană. A ieşit pe terasă.
Cine ştie, poate va fi schimbat câteva
cuvinte cu domnul Johnes, venit
tocmai din Lumea Nouă sau, mai
degrabă, cu studentul milanez,
Ercole Parravicini; acesta studia
dreptul…

Şi scrie, scrie mereu… lui
Alecsandri, Goleştilor – lui Arăpilă
şi mai ales lui Ştefan – Mariei, Maria
Cantacuzino, familiei… În toate, un
laitmotiv: «mă tem că o să mor de urât,
singur în Sicilia».

Zilele, prea asemănătoare unele
cu altele, mohorâte, trec greu. Îl

vizitează doctorul Decio Battaglia.
Medicamente şi iar medicamente…

Poate doctorului, poate unui
frate din lojile palermitane îi va fi
vorbit despre lupta românilor
pentru libertate şi unitate naţională.
Câtă bucurie va fi fost în sufletul
exilatului român când Tomaso
Mollone i-a adus ziarele din
dimineaţa zilei de 11 noiembrie.
«Giornale ufficiale di Sicilia» insera
după giornali transilvanici articolul
«Popolazione della Transilvania» !

*
«Pe culmea cea mai înaltă a

Munţilor Carpaţi se întinde o ţară
mândră şi binecuvântată întru toate
ţările semănate de Domnul pe pământ.
Ea pare a fi un măreţ şi întins palat, cap
d-operă de arhitectură, unde sunt
adunate şi aşezate cu măiestrie toate
frumuseţile naturale ce împodobesc
celelalte ţinuturi ale Europei, pe care ea
cu plăcere ni le aduce aminte. Un brâu
de munţi ocolesc, precum zidul o cetate,
toată această ţară, şi dintr-însul, ici-
colea, se desfac, întinzându-se până în
centrul ei, ca nişte valuri proptitoare,
mai multe şiruri de dealuri-nalte şi

A
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frumoase, măreţe pedestaluri înverzite,
care varsă urnele lor de zăpadă peste văi
şi peste lunci…

Aceasta este ţara Ardealului…»
Da! Aşa scrisese el în cartea a

IV-a – Unitatea Naţională – din
Românii subt Mihai Voevod Viteazul.

Aşterne cu grijă manuscrisul
într-o lădiţă şi deschide plicurile
aduse cu poşta de azi.

Scrisorile îl bucură nespus. E
singurul lui contact cu lumea. Într-o
lună a primit vreo zece. Luxiţa
Florescu se chinuie amarnic cu
gândul că este iar singur. Bonifaciu,
fiul lor, avea 4 ani. Îi sărută mâna…
Marie Cantacuzèn, frumoasa Maria,
îi scrie de la Paris. O undă de nostal-
gie, un dor nesfârşit de ţară îi va fi
umplut sufletul şi-i va fi înrourat
ochii în lacrimi la citirea scrisorii
cumnatei sale, Elena: «Vino, dragă,
să-ţi cânt cântece frumoase populare pe
care le-am luat în vară la deal»!

La apelurile  sale disperate  de
a  nu  fi  lăsat  singur,  nu  va
răspunde niciun prieten. Sevastiţa,
sora sa, care l-a însoţit la Hyères în
iarna trecută, a rămas în ţară. Ştefan
Golescu e la Dresda cu bătrâna lui
mamă, preocupaţi de căsătoria
vărului lor, Radu Golescu, cu o
nepoată din neamul Rosetteştilor.
Scrisoarea lui Ghica, singura pe care
probabil a mai deschis-o, din 15
noiembrie, este o lungă dare de
seamă politică. Îl roagă pe el,
Bălcescu, să vină în insula Corfù,
unde «ne mai putem duce câte unul să
te vedem»…

De la Paris i-a scris Alecsandri,
de la Nisa, Bălăceanu, de la Geneva
şi Dresda, Ştefan Golescu, din
Valahia, sora sa, Sevastiţa. Nu le-a
mai citit! Sigilate de consulul turc,
Caccia, au ajuns printr-o împrejurare
oarecare la avocatul Vârnav-Liteanu
care, în 1927, i le-a dat lui Nicolae
Iorga. În şedinţa Academiei
Române, de la 17 iunie, vor fi citite
pentru prima dată «ultimile scrisori
din ţară către N. Bălcescu».

Şi poate că totuşi n-a fost atât de
singur deşi documentele scrise ne
dezvăluie drama celor 44 de zile
palermitane.

Şi poate că în una din acele zile,
cineva, din pragul uşii deschise de
Tomaso Mollone, avea să-i adreseze
un cuvânt care n-are nevoie de nicio
explicaţie: frate! Nu, nu erau rudele
sale; le prince noir – Costache –
petrecea prin localurile pariziene;
Barbu – mezinul familiei – era la
Constantinopol, în preajma lui
Ghica, şi se va reîntoarce curând în
ţară. Nu, nu erau rudele sale!
Fratello! Era un om cu o pelerină
neagră, azvârlită pe umeri, un
necunoscut şi totuşi atât de-aproape.
Niciun cuvânt n-a trecut dincolo de
uşa camerei nr. 26.

Doar trupul lui Bălcescu n-a mai
luat calea obişnuită a cimitirului
municipal Rotoli, unde fossa comune,
pe lespedea căreia sta scris pentru
eternitate 29 e 30 novembre, înghiţea
lacomă cadavrele necunoscuţilor şi
celor ce nu-şi puteau plăti un loc de
veci…

29 noiembrie 1852. Ora 19,30.
Camera nr. 26. Papas Joseph Collida,
de la San Niccolò dei Greci, într-o
ultimă mângâiere îşi trece uşor
mâna pe fruntea înaltă şi pe chipul
palid al străinului, lăsând în jos
pleoapele peste ochii care priveau
fix un punct în neant. Îl spovedise în
legea străbunilor. Tomaso Mollone
aprinsese o lumânare pentru Don
Niccolò.

Reîntors la biserică, papas
Joseph Collida va aşterne cu grijă în
Registro dei defunti:

Die vigesima nona
Novembre 1852

Nicolaus Balcesco ex Valachia
Sacramento tantum Paenitentiae
Munitus, anno trigesimo primo
Aetatis suae obiit diem supremum.
Benedixit funus Saccerdos Joseph
Collida, Cappellanus Adjutor.

În ziua de douăzeci şi nouă
noiembrie 1852

Nicolae Bălcescu din Valahia
întărit numai cu taina Sfintei
Spovedanii a răposat în anul treizeci
şi unu al vieţii sale. A săvârşit
prohodul preotul Joseph Collida,
capelan ajutor.

Consulul Imperiului Otoman la
Palermo, chemat în mare grabă
după ora prânzului, tocmai termina-
se de sigilat lădiţele cu cărţi şi
manuscrise. Trebuiau predate,
aceasta fusese ultima dorinţă a
defunctului, lui Signor Giovanni
Ghyka, de la Constantinopol, sau cui
se va prezenta din partea sa.

Salvatore Ragusa îşi mai aruncă
o dată privirea, mulţumit, pe inven-
tarul întocmit, pe care muribundul
aşternuse pecetea numelui şi voinţei
sale: N. Balcesco! L-au semnat apoi,
ca martori, Andreas Cuccia, parohul
bisericii ortodoxe Sfântul Nicolae al
Grecilor, şi Niccola Prasso, agentul
consular grec.

Este obţinută, imediat, autoriza-
ţia de înmormântare – Licenza per
sepoltura – valabilă pentru Mănăsti-
rea Cappuccinilor, după trecerea
termenului de 24 de ore prevăzut de
lege. Consulul Caccia dă unui mas-
saro – om de serviciu în biserici şi
cimitir – 12 tari pentru a plăti
elemosina – mila fraţilor cappuccini,
per cimitero, pentru înhumarea, al fu
signor Nicolò Balcesco, fostului domn
…

Cu o portantină, litieră mortu-
ară, purtată de hamalii Tommaso
Frederico, de treizeci şi trei de ani, şi
Vincenzo Vitrano, de treizeci şi cinci,
trupul lui Bălcescu este dus la
cimitir. Trec pe lângă largo Marina şi,
apoi, pe corso Toledo, până în via di
sotto che conduce ai Cappuccini, două
leghe afară din cetate. O singură
oprire obligatorie: la Primăria Sec-
ţiunii Santa Agata. Fabbrizio Alliata
Duchino di Pietratagliata, senator şi
ofiţer al stării civile, constată moar-
tea lui Signor Don Balcesco Nicolò nato
in Valachia şi întocmeşte actul de
deces.

E ora 16, ziua de 30 noiembrie
1852. Sosesc la cimitir. Fra Giovanni
notează, ca de obicei, pe verso
autorizaţiei de înhumare ce i s-a
înmânat, locul unde va fi depus
cadavrul lui Don Nicolò: per cimitero!
Ia din raft registrul mare al mănăs-
tirii şi caligrafiază pentru eternitate:
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Don Nicolò Balcesco mori a 30
novembre 1852

Apoi, cu un gest reflex, pune, tot
acolo, semnul , ca pentru toţi cei
înhumaţi în cimitir.

Micul cortegiu străbate aleile
până la o groapă. Tommaso
Frederico şi Vincenzo Vitrano aştern
cu grijă trupul lui Bălcescu. Papas
Joseph Collida îl prohodeşte la
mormânt.

Săvârşirea serviciului religios
fusese notată conştiincios de Papas
Collida pe autorizaţia de înhumare:

Die vigesima nona
Novembris 1852.
Benedixit funus.
Sacerdos  Joseph Collida

Ecclesiae
S. Nicola Graecorum Panormi.

În ziua de 29
noiembrie 1852.
A săvârşit prohodul
preotul Joseph Collida de la

biserica
Sfântul Nicolae al Grecilor

din Palermo.

Două zile mai târziu, în numărul
din 1 decembrie 1852, «Giornale
ufficiale di Sicilia» publică situaţia
stării civile pentru ziua anterioară.
La morţi (trapassati) figura şi marele
nostru compatriot:

Nicolò Balcesco, d’ignoti, di anni
31, possidente  di Valachia.

Nicolae Bălcescu, din necunos-
cuţi, de 31 de ani, proprietar din
Valahia.

Primele măsuri pentru
aducerea osemintelor lui
Nicolae Bălcescu în ţară

De la moartea lui Bălcescu
trecuseră, până în 1859, şapte ani.
Cei mai mulţi dintre prietenii lui
ajunseseră – aşa cum el însuşi
spusese cândva – miniştri şi prim-
miniştri.

La 9 iunie 1859, fratele său mai
mare, Costache, este numit director
în Departamentul Finanţelor… Doi
ani mai târziu va fi ministru, iar la
11 iulie 1861, preşedinte ad-interim
al Consiliului de Miniştri!1

În 1859 însă ministru secretar de
stat la Departamentul Trebilor Stră-
ine nu era altul decât poetul Vasile
Alecsandri. Gândurile lui – de data
aceasta nu în versuri – le-a aşternut
într-un decret pe care domnitorul
Unirii, Alexandru Ioan Cuza, l-a
subscris la 12 octombrie 1859.

Preambulul decretului omagiază
«oamenii ce se jertfesc pentru o idee
măreaţă şi folositoare omenirii», pe acei
«ce-şi dau viaţa pentru binele şi gloria
patriei lor».2

Echipa guvernamentală, care, la
numai 24 de ore de la preluarea
destinelor ţării, avea ca primă grijă
soarta rămăşiţelor pământeşti ale
celui care visase şi el clipa pe care
aceştia o trăiau, număra în compo-
nenţa ei nu mai puţin de cinci
miniştri – din 7 – dintre tovarăşii lui
de idei şi de lupte revoluţionare:

Ion Ghica – preşedintele Consi-
liului de Miniştri, Ion Bălăceanu –
ministrul Controlului, Vasile
Alecsandri – ministru de Externe, A.
C. Golescu-Albu – ministrul Culte-
lor şi Instrucţiunii Publice, George
Creţeanu – ministrul Justiţiei.

Ceilalţi miniştri, care şi-au legat
numele de acest act, erau: colonelul
Ion Cornescu – ministru de Război
şi Constantin Steriade – ministrul
Finanţelor.

Prin decret domnesc, Consiliul
de Miniştri este însărcinat cu luarea
măsurilor necesare pentru aducerea
în ţară a osemintelor lui Nicolae
Bălcescu, mort la Palermo, şi pe cele
ale lui Ioan Voinescu II, mort la
Paris.

Câteva luni mai târziu, A. C.
Golescu-Albu propune3 extinderea

1George Stanciu, Costache Bălcescu. Bucureşti,
1936, p. 14-15.
2Anexa nr. 52.
3Anexa nr. 55. Cf. şi în anexa nr. 53 adresa de
înaintare a Decretului domnesc, semnată de
preşedintele Consiliului de Miniştri, Ion
Ghica. Ea era trimisă Ministerului Cultelor şi

prevederilor decretului şi la alţi
revoluţionari morţi în exil, precum:
Ioan Negulici, Barbu Iscovescu,
Anastasie Lusin, Grigore Romalo şi
Grigore Ipătescu. Ministrul n-a
întârziat să se documenteze asupra
modalităţilor de exhumare a celor
morţi la Brussa şi Constantinopol şi
asupra cheltuielilor presupuse de
aceasta. Primeşte, în acest sens, un
adevărat deviz de la directorul
Cancelariei Agenţiei Române de pe
lângă Înalta Poartă, C. Logadi.4

Întrunit din nou în şedinţă,
Consiliul de Miniştri respinge
propunerea ministrului Cultelor şi
Instrucţiunilor Publice, A. C.
Golescu-Albu, printr-o hotărâre care
nu-i face cinste. Se subliniază că
extinderea propusă la toţi revolu-
ţionarii morţi în exil ar avea o
«semnificaţie politică» ceea ce ar
contraveni spiritului şi literei
decretului domnesc5. Se subînţelege
de aici, cu evidenţă, că hotărârea
fusese luată cu titlu personal pentru
Nicolae Bălcescu şi Ioan Voinescu II.

Ultimul act al dosarului din 1859
este o scurtă – chiar foarte scurtă6 –
notă a lui A. C. Golescu-Albu către
domnitor, prin care supune aprobă-
rii noul Jurnal al Consiliului de
Miniştri. Ea trădează prin cele câte-
va cuvinte tristeţea omului de mare
sensibilitate care era Alexandru C.
Golescu-Albu.

Desele schimbări de guverne –
în trei ani, 26 ianuarie 1859-19 iulie
1861, nu mai puţin de 11 formaţiuni
ministeriale7 au făcut ca aplicarea

Instrucţiunii Publice, însărcinat cu aducerea
la îndeplinire a hotărârii domnitorului.
4Anexa nr. 54.
5Anexa nr. 56.
6Anexa nr. 57.
7Dintre preşedinţii Consiliului de Miniştri din
perioada 1860-1863 amintim (în paranteză
figurează numele ministrului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice): N. Golescu (C. A.
Rosetti), Manolache Costache Epureanu (V.
Boerescu, Dimitrie Ghica, Barbu Vlădoianu),
Barbu Catargi (Ioan C. Cantacuzino), Ştefan
Golescu (V. Mălinescu), Dimitrie Ghica (Sc.
Fălcoianu, I. C. Cantacuzino, N. A.
Niculescu), Barbu Catargi (Gr. Balş, Barbu
Bellu). Cf. Dan Berindei, Guvernele lui
Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Liste de
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decretului din 1859 să fie amânată
sine die.

Vor trebui să mai treacă ani
buni, până când un nou guvern, un
nou ministru va lua în discuţie
aducerea în patrie a rămăşiţelor
pământeşti ale lui Nicolae Bălcescu8.

Va fi însă prea târziu. Ele aveau
să fie depuse într-un osuar, după
toate posibilităţile, comun.

Groapa comună !

Prima misiune
guvernamentală:
Nicolae Ionescu

Sub preşedinţia domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, vineri, 21 mai
1863, Consiliul de Miniştri hotărăşte9

adoptarea propunerilor10 ministrului
ad-interim al Cultelor şi Instrucţiunii
Publice, Alexandru Odobescu, pri-
vind aducerea în ţară a osemintelor
lui Nicolae Bălcescu, ridicarea unui
mausoleu pentru depunerea lor şi
tipărirea operelor sale. Este cea mai
cuprinzătoare hotărâre luată în
privinţa omagierii lui Bălcescu.
Semnatarii acestui act sunt: Nicolae
Kretzulescu, Ion Gr. Ghica, A. I.
Odobescu, Ion Em. Florescu11.

Alexandru Odobescu – iniţiato-
rul şi autorul tuturor documentelor
legate de aducerea în ţară a rămă-
şiţelor pământeşti ale lui Bălcescu –
insera în decretul domnesc:

«Profunditatea istorică a scrierilor
lăsate de răposatul N. Bălcescu, mort şi

miniştri, în «Revista arhivelor» (Bucureşti), 2,
nr. 1, 1959, p. 147-163.
8Despre aducerea rămăşiţelor lui Ioan
Voinescu II şi ale celorlalţi revoluţionari morţi
în exil nici nu se va mai pune problema.
9Anexa nr. 58.

10Anexa nr. 59.
11Guvernul Nicolae Kretzulescu avea
următoarea componenţă (în mai 1863):
generalul Ion Gr. Ghica – ad-interim
ministrul Controlului, A. I. Odobescu (care îl
înlocuise pe generalul Christian Tell) –
ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice,
Nicolae Rosetti-Bălănescu - ministru de
Externe, C. I. Iliescu – ad-interim ministrul
Finanţelor, generalul Ion Em. Florescu –
ministru de Război, Al. St. Catargi – ministrul
Lucrărilor Publice. N. Kretzulescu era ad-
interim şi la Ministerul de Interne.

înmormântat în esil la Palermo, asupra
epocelor cele mai înalte din istoria
naţională, deosebitul merit literar al
tuturor compunerilor sale şi ideile
măreţe de gloria Patriei şi binele omeni-
rei pentru care şi-a jertfit viaţa asigură
răposatului un drept necontestabil la
remunerarea cuvenită din partea ţerei
bărbaţilor  cari  s-au silit  a o onora prin
lucrările şi viaţa lor…»12

Decretul din 8 iunie 1863 îl
numeşte pe Nicolae Ionescu «pentru
a aduce în ţară de la Palermo ţărâna
repausatului N. Bălcescu», pe August
Treboniu Laurian şi A. Papiu
Ilarian13 «pentru adunarea şi publicarea
tuturor scrierilor repausatului»; pentru
pregătirea mausoleului este propus
(fără a fi nominalizat în decret)
arhitectul Dumitru Berendei14.

Nicolae Ionescu (1820-1905),
fratele lui Ion Ionescu de la Brad, l-a
cunoscut bine pe Bălcescu la Paris în
anii emigraţiei. Este de la sine înţeles
că el ar fi făcut totul pentru aflarea
mormântului lui Bălcescu şi aduce-
rea în ţară a osemintelor acestuia.
Misiunea sa fusese, de altfel, minu-
ţios pregătită. O întinsă corespon-
denţă diplomatică atestă această
pregătire. În Italia, Vegezzi Ruscalla
(1799-1885), apropiat al cercurilor
politice şi culturale româneşti,
intervine pe lângă autorităţile ţării
sale, obţine recomandări, îl prezintă
pe Nicolae Ionescu unor miniştri,
face, într-un cuvânt, totul pentru
reuşita misiunii acestuia15.

La 1 octombrie 1863, Nicolae
Ionescu soseşte la Palermo, la bordul
vasului «Marsala», comandat de
Cricchio. Sosirea sa, conform unei
vechi tradiţii în epocă, este anunţată

12Anexa nr. 60. Cf. şi anexa nr. 59 (raportul lui
Odobescu).
13Înlocuit de Consiliul Superior de Instrucţie
cu Ion Maiorescu, considerându-se că A.
Papiu Ilarian, în noua calitate de ministru «nu
se poate ocupa cu asemenea treabă» (anexele nr.
95-96).
14Vezi rezoluţia pe Raportul ministrului
(anexa nr. 59).
15N. Bălcescu, Opere, Vol. IV. Corespondenţa.
Ediţie critică de G. Zane. Bucureşti, 1964, p.
409-413. Cf. şi anexele nr. 64-71.

de «Giornale di Sicilia», în numărul
de a doua zi16.

Va regăsi la Palermo pe cei mai
mulţi dintre martorii oculari ai
dramei petrecută în urmă cu
unsprezece ani: hotelierul Salvatore
Ragusa, fostul consul al Imperiului
Otoman, Caccia, şi probabil mulţi
alţii, funcţionari, servitori.

Numeroşi cercetători şi-au pus
întrebarea: de ce familia, prietenii nu
au făcut investigaţii până la această
dată pentru a găsi mormântul lui
Bălcescu şi a-i aduce osemintele în
ţară ? Răspunsul este simplu: nu
trebuia «descoperit» un mormânt care
se ştia că există. Iar exhumarea nu se
putea face mai înainte de şapte ani.
De altfel, acest fapt reiese foarte clar
dintr-o adresă a Ministerului Culte-
lor şi Instrucţiunii Publice trimisă
agentului consular al Principatelor
Unite la Paris, colonelul Iancu
Alexandri, fratele poetului. I se cerea
să obţină aprobările necesare pentru
a «desmormânta», osemintele răposa-
tului, aşa cum este obiceiul religiei
ortodoxe după şapte ani cel puţin, şi
«cu deosebite rugăciuni a le pune la un
loc cu ale familiei»17.

Primele încercări, nu pentru
aflarea mormântului lui Bălcescu –
care se ştia că există –, ci pentru
aducerea osemintelor sale, deci
exhumarea, se fac, aşa cum am vă-
zut, exact la şapte ani, adică în 1859.
Dacă s-ar fi ştiut că Bălcescu nu are
un mormânt individual, nu s-ar mai
fi pus problema exhumării dintr-o
groapă comună! După cum este
cunoscut, Sevastiţa Bălcescu ceruse
hotelierului Salvatore Ragusa, la 21
iunie 1853, să marcheze locul înhu-
mării cu «o cruce de piatră sau o piatră
de mormânt»18. Dacă Ragusa i-ar fi
răspuns Sevastiţei Bălcescu că acest
lucru nu mai este posibil, din cauza
depunerii de la început a fratelui ei
într-un mormânt comun, este de la
sine înţeles că familia şi prietenii n-
ar mai fi făcut demersul din 1859 (şi

16Petru Iroaie, Nicola Balcescu a Palermo (con
documenti inediti). Palermo, 1953, p. 29.
17Anexa nr. 68.
18Anexa nr. 51.
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apoi pe cel din 1863) ! Alexandru
Marcu, în scrisoarea către Academia
Română din 28 ianuarie 1946, arăta
şi el că «generaţia lui Bălcescu a ştiut
unde zace îngropat, în care anume
cimitir»19.

La Palermo, profesorul Nicolae
Ionescu este pus în situaţia să ia
cunoştinţă, dar nu să şi vadă, că
Bălcescu a fost – sau mai exact era
atunci - depus într-o goapă comu-
nă. Primul care-i comunică trista
ştire este, tocmai, Salvatore Ragusa.
Apoi călugării de la Mănăstirea
Cappuccinilor care însă nu l-au lăsat
să intre în incinta acesteia. Relatarea
profesorului Ionescu asupra poziţiei
călugărilor este edificatoare, într-un
anume sens:

«…nici n-au vrut călugerul să-mi
arate acea hâdoasă groapă publică,
zicând că totdeauna ese dintr-însa
nesuferită putoare. Am insistat, au
rezistat; am cerut să văd pe superiorul
conventului20, mi s-a răspuns că nu era
acasă, că eşise! La repetitele mele cereri
de a mi se arăta registru, mi s-a răspuns
că de la 1852, tot e în deşert a găsi în
registre numele şi cognumele cutărui
sărac depus în groapa comună! de
atunci peste cadavrul lui vor fi ca la
două, trei mii !»21

Cercetătorii de astăzi acreditea-
ză ideea unei atitudini politice a
călugărilor faţă de misiunea profeso-
rului român. Nu trebuie uitat că ne
aflăm în plină luptă pentru unifi-
carea Italiei. Bourbonii, care domni-
seră în Regatul celor două Sicilii
(1735-1805, 1815-1860), aveau în
călugării Cappuccini adepţi dintre
cei mai fideli. În ochii lor, Nicolae
Ionescu venea din şi cu recoman-
dările Piemontului – simbolul
unificării  italiene22.  Aşa s-ar explica
de ce călugării au împiedicat o întâl-
nire a trimisului Principatelor Unite
cu superiorul mănăstirii, Bernardo
da Palermo. Acesta din urmă, perse-
cutat de Bourboni, era adept al
unificării patriei. Aşadar, călugării
au manifestat răceală nu numai faţă

19Anexa nr. 116.
20Mănăstirii (în original în limba italiană).
21Anexa nr. 81.
22Anexa nr. 150, pct. 8.

de Nicolae Ionescu şi soarta rămăşi-
ţelor pământeşti pe care acesta le
căuta, ci şi faţă de cei care-l reco-
mandaseră.

În faţa acestui refuz, profesorul
Nicolae Ionescu apelează la «sinda-
cul cetăţii»23, la prefectul provinciei;
rezultatul este o intervenţie a acesto-
ra, oficială, pe lângă Mănăstirea
Cappuccinilor, de la care primesc o
confirmare  a faptului că rămăşiţele
defunctului Bălcescu «au fost
îngropate la 30 noiembrie 1852 în
groapa comună»24. Deci, ca să precize-
ze data, trebuia neapărat să existe o
însemnare într-un registru, registru
pe care de fapt călugării n-au vrut să
i-l arate lui N. Ionescu. Şi în
adeverinţa Consiliului Municipal
Palermo se vorbeşte des-pre
existenţa osemintelor lui Nicolae

23Preşedintele Consiliului Municipal.
24Anexa nr. 87.

Bălcescu în groapa comună de la
Mănăstirea Cappuccinilor25 .

Profesorul trece şi pe la Biblio-
teca comunală unde, la 3 octombrie
1863, semnează în Cartea de Aur26:
Nicolae Ionescu, professoru de istoria

25Ibidem, nr. 85.
26Biblioteca comunală din Palermo, Firme di
illustri visitatori. Tot aici au semnat, cu un
prilej similar – vizita din 1955 la Mănăstirea
Cappuccininilor –, Petre Constantinescu-Iaşi,
Bányai Laszlo şi Constantin Daicoviciu. Iată şi
textul însemnărilor lor: «Am vizitat cu mare
plăcere oraşul Palermo, capitala vechii civilizaţii
din Sicilia, cu prilejul congresului internaţional al
istoricilor de la Roma. În amintirea marelui
patriot şi gânditor Nicolae Bălcescu, mort acum
un veac în acest oraş» (Petre Constantinescu-
Iaşi); «Dans l’esprit de l’amitié et de la fraternité
des peuples nous avons visité la ville de Palermo,
avec nos meilleurs sentiments envers nos amis de
Sicilia» În spiritul prieteniei şi fraternităţii
popoarelor, noi am vizitat oraşul Palermo cu
cele mai bune sentimente pentru prietenii
noştri din Sicilia (Bányai Laszlo); Una sola
parola, Valete Un singur cuvânt, Fiţi sănătoşi
(Constantin Daicoviciu).

Nicolae Bălcescu, pictură datorată lui Gheorghe Tattarescu, 1851



856 vol. 21, no. 4 (89-90)| Toamna 2011

universale în Facultatea filosofică din
Universitatea Iassi27.

Care a fost rezultatul misiunii
lui Nicolae Ionescu ?
1. A stabilit că rămăşiţele pământeşti
ale lui Nicolae Bălcescu se aflau, în
1863, în groapa comună a Mănăstirii
Cappuccinilor. Este foarte semnifica-
tiv faptul că niciun document din
acel an nu aminteşte de cimitirul
mănăstirii, ceea ce conduce la
concluzia că această groapă comună
se afla în incinta mănăstirii, adică,
probabil, în catacombe.
2. A adus şi a depus în Arhivele
Naţionale:
a. Declaraţia-testament a lui Nicolae
Bălcescu;
b.extras după actul de deces;
c. chitanţa eliberată de stareţul28

mănăstirii Cappuccinilor pentru
primirea taxei de înmormântare29;
d.declaraţia hotelierului Salvatore
Ragusa;
e. declaraţia preotului bisericii San
Nicolò dei Greci, Josef Masi30;
f. încheierea Consiliului municipal
Palermo, cuprinzând rezultatul
investigaţiilor la Mănăstirea
Cappuccinilor;

27În legătură cu Nicolae Ionescu şi catedra sa
de istorie universală de la Universitatea din
Iaşi este de amintit şi un alt fapt care îl leagă
indirect de familia Bălcescu. În 1874, în urma
demisiei sale din acest post, va fi numit la Iaşi
Bonifaciu Florescu – fiul natural al lui Nicolae
Bălcescu. Cf. George D. Florescu, Paul
Cernovodeanu şi Horia Nestorescu-Bălceşti,
Date noi privind viaţa şi activitatea publicistului
Bonifaciu Florescu 1848-1899 (I) în «Revista de
istorie şi teorie literară» (Bucureşti), 16, nr. 4,
1964, p. 623-633. Partea a doua a studiului nu
a mai apărut.
28Editorii acestui document au tradus
«guardiano» prin gardian (în sensul laic al
cuvântului), şi nu prin stareţ (în sensul
bisericesc).
29Este eronată afirmaţia lui G. Zane (ca şi
acuzaţia lui Petru Iroaie) că Nicolae Ionescu
ar fi luat chitanţa din arhiva Cappuccinilor;
fiind un act emis de mănăstire pentru
confirmarea primirii unei taxe plătită ei,
documentul rămâne la cel care a achitat suma
respectivă, în speţă Consulul otoman (prin
acel massaro).
30Declaraţia aparţine lui Josef Masi, şi nu lui
Andreas Cuccia, cum greşit indică editorul
din 1948 (1962, 1964), G. Zane, după textul
imprimat.

g.paşaportul lui Nicolae Bălcescu;
h.zece scrisori de la familie şi
prieteni, unele nedeschise (desigur,
cele sosite după data decesului
destinatarului)31.

Profesorul Nicolae Ionescu pără-
seşte oraşul Palermo la 6 octombrie
1863, călătorind spre Napoli la
bordul vasului «Corriere Siciliano»,
comandat de Bologna. Ştirea este
anunţată, ca de obicei în «Giornale di
Sicilia», la 8 octombrie 186332.

Majoritatea documentelor misi-
unii sale, raportul şi o parte din
actele aduse de la Palermo sunt  pu-
blicate  în  «Monitorul  official»33 şi
în  ziarul  lui C. A. Rosetti, «Româ-
nul», chiar în acel an, 186334.

La începutul secolului XX, în
1906, Gh. Adamescu le republică în
«Voinţa naţională»35.

Apoi tăcerea se aşterne peste
mormântul lui Bălcescu; de aseme-
nea şi peste dosarul predat de
Nicolae Ionescu Arhivelor Statului.
Până când, într-o zi, peste o jumătate
de secol, fără să ştie nimic din toate
aceste documente îngălbenite de
vreme, un tânăr va încerca să afle
mormântul marelui său înaintaş.

Alecu Isăceanu şi
«groapa săracilor» din

Cimitirul Rotoli

Într-o dimineaţă caldă din
ianuarie 1920 păşea pe pământul
ospitalier al Siciliei un alt căutător al
mormântului, uitat sau dispărut, al

31Ele au ajuns printr-o întâmplare oarecare la
avocatul Vârnav-Liteanu care, în 1927, i le dă
lui N. Iorga. Acesta le va comunica
Academiei Române. Nu ştim unde se află ele
acum.
32Nicola Balcescu a Palermo, p. 29.
33«Monitorul official» (Bucureşti), nr. 217, 31
octombrie 1863.
34Rămăşiţele lui  Nicolae Bălcescu şi testamentul
său. Misiunea d-lui Ionescu, în «Românul»
(Bucureşti), 7, 3/15 noiembrie 1863, p. 981.
35G. Adamescu, Hârtii vechi. Misiunea lui
Nicolae Ionescu pentru aducerea osemintelor lui
N. Bălcescu, în «Voinţa naţională» (Bucureşti),
23, nr. 6380, 20 august/2 septembrie 1906, p.
1; nr. 6381, 22 august/4 septembrie 1906, p. 1
şi nr. 6382, 23 august/5 septembrie 1906, p. 1.

lui Bălcescu. Dar, dacă profesorul
ieşean Nicolae Ionescu era un trimis
oficial al guvernului român, tânărul
Alecu Isăceanu făcea o investigaţie
particulară, pur ştiinţifică, sau cel
puţin aşa şi-a dorit-o. Nostalgia unor
lecţii duminicale ascultate la
Universitatea din Iaşi, în iarna
anului 1908-1909, când marele Iorga
lăsa auditoriul «cu ochii umezi»36 la
evocarea lui Bălcescu, îi determină,
îi întăreşte hotărârea aflării mormân-
tului acestuia.

Alecu Isăceanu lasă impresia
unui diletant37, condus doar de
dorinţa de a face o «descoperire».
Desigur, există o logică în tot ce face,
în tot ce întreprinde. Dar el – ca şi
mulţi alţii după aceea – porneşte de
la o premisă greşită care, absolut
inevitabil, într-adevăr, nu-l putea
duce decât la… Rotoli!

Dacă Nicolae Bălcescu a murit
sărac şi singur, «singur şi necunos-
cut», unde putea fi înhumat?
Nicăieri în altă parte decât la Rotoli,
la «cimitirul săracilor», «la un loc cu
alţi desmoşteniţi de soartă»38!

Pentru oricine această judecată
este perfect logică. Şi aşa şi este.
Numai că Bălcescu n-a murit nici
sărac, şi nici, într-un fel, singur. În
aceasta a constat marea eroare a lui
Isăceanu: premisa falsă de la care
pornea, pe de o parte, şi, pe de altă
parte, lipsa unor informaţii elemen-
tare asupra locului înhumării deja
stabilit: Mănăstirea Cappuccinilor,
pe care l-ar fi putut afla din oricare
din ediţiile scrierilor lui Bălcescu
apărute până atunci39!

36Alecu Isăceanu, Mormântul lui Nicolae
Bălcescu. Bucureşti, 1934, p. 3.
37«Classico esempio di scoperte fondate sull’alla
del vento !» Exemplu clasic de descoperiri
bazate pe adierea vântului – Petru Iroaie, op.
cit., p. 26.
38Alecu Isăceanu, op. cit., p. 9.
39Informaţia devenise publică prin tipărirea
Raportului Misiunii Ionescu în «Monitorul
official» şi în «Românul» din 1863. Ştiri despre
misiunea profesorului N. Ionescu mai
difuzaseră ziarele «Concordia» (Pesta), «Foaie
pentru minte, inimă şi literatură» (Braşov), tot
din 1863, «Anuarul instrucţiunei publice»
(Bucureşti, 1863-1864), «Ateneul roman»
(Bucureşti), «Gazeta Bucovinei» (Cernăuţi),
«Transilvania» (Braşov), în 1894, şi
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Dar să revenim la «argumen-
tele» lui Isăceanu. El trece în revistă
cimitirele oraşului: cele mai vechi –
Convento dei Cappuccini şi Santa
Maria di Gesù – sunt excluse. De ce?
«La Cappuccini – scria A. I. - nu se
îngropau decât bogătaşii, cari voiau să-
şi aibă în urmă scheletele expuse în
catacombe”40 … “La Santa Maria di
Gesù, în liniştea de sub Conca d’Oro,
un loc se cumpără cu aur greu… Cine
ar fi plătit pentru el ?»41

Şi astfel, concluzia decurge atât
de firesc din logica simplă a lui
Alecu Isăceanu: «este absolut exclus că
Bălcescu ar fi putut avea o groapă
individuală, chiar printre săracii cari se
vor fi strecurat la aceste două
cimitire»42.

Nu mai rămânea decât Rotoli!
Cimitirul municipal, situat pe

malul mării, la poalele muntelui
Pellegrino, fiinţa încă din primele
decenii ale secolului al XIX-lea;
capela este din 1837. Marea
epidemie de holeră care a decimat
populaţia oraşului, la începutul
secolului al XIX-lea, a determinat
Primăria să construiască aici şiruri
întregi de gropi comune (fossa
comune): «o fossă servea pentru două
zile ale lunii, un rând de fosse – 30 –
pentru două luni, şase rânduri pentru
tot anul»43

Alecu Isăceanu – însoţit sau nu
de octogenarul şef grădinar Cesare
Trapani – se opreşte la fossa
numărul 15,  din rândul al 7-lea,  al
secţiunii a IV-a, din vechiul cimitir,

«Sămănătorul» (Bucureşti), «Voinţa naţională»
(Bucureşti), în 1906, acesta din urmă
reproducând şi o parte din documentele
misiunii. De asemenea, informaţii oferă şi Al.
I. Odobescu, în Prefaţa ediţiei din 1877
(reprodusă apoi în toate reeditările operei lui
Bălcescu din 1887, 1894, 1898, 1902, 1910,
1914, 1929, 1930, 1937, 1942) a Românilor supt
Mihai Voevod Viteazul.
40Nu este adevărat. La Cappuccini, cel puţin
de la 1787, existau atât cimitirul (unde se
înhuma), cât şi catacombele (unde se păstrau
scheletele conservate şi expuse). Mai mult
decât atât, în arhiva cimitirului se găsesc
multe documente pe care putem citi: gratis
perchè povero !
41Alecu Isăceanu, op. cit., p. 7. Cf. şi anexa nr.
99.
42Ibidem.
43Ibidem, p. 8. Cf şi anexa nr. 99.

«pe a cărei lespede neagră, sub muşchiul
ce o acoperea, am putut citi 29 e 30
Novembre…»44

Deci, aici s-ar afla osemintele lui
Bălcescu?

Dechiderea fosei nu-i relevă
decât acel joc fantastic de «lumini şi
umbre» care învăluiau mormanul de
oase «galbene ale săracilor». O floare
aruncată în groapă spera să atingă
«oasele lui Nicolae Bălcescu»45.

Atât!

Alecu Isăceanu donează profe-
sorului Iorga – şi, prin marele
savant, Academiei Române – extra-
sul de moarte al lui Bălcescu46. Îl
obţinuse graţie profesorului Enrico
Loncano, docent în istoria dreptului
la Universitatea din Palermo şi ofiţer
al stării civile47. Tot el propune – alţii
vor realiza – aşezarea unei plăci
comemorative pe clădirea fostului
hotel Trinacria48 din via Butera 3149.

Cercetarea lui Alecu Isăceanu
nu a rămas, din fericire, fără ecou.

44Ibidem.
45Ibidem, p. 9. Cf. şi anexa nr. 99.
46Ibidem, p. 1.
47Ibidem, p. 4. Cf. şi anexa nr. 99.
48Ibidem, p. 10. Cf. şi anexa nr. 99.
49De la mijlocul secolului al XIX-lea până
astăzi numerotarea străzii s-a schimbat; în
1852 hotelul «Trinacria» se afla la nr. 31,
astăzi clădirea se află la nr. 24.

Era de prevăzut, căci tragedia vieţii
şi morţii lui Bălcescu nu putea să nu
facă să vibreze inima oricărui
român. Revista «Romania», editată
de românul Mircea Cristian şi itali-
anul filo-român Michele Silvestri, va
publica în luna octombrie 1921
scrisoarea deschisă trimisă de Alecu
Isăceanu profesorului Iorga50. O
lună mai târziu, la Bucureşti, în
tălmăcirea lui Mihail Sorbul, epistola
vede lumina tiparului în revista
«Săgetătorul»51 .

Într-adevăr, N. Iorga comunică,
în şedinţa din 18 noiembrie 1921 a
secţiunii istorice a Academiei, desco-
perirea de la Palermo. La propune-
rea secţiunii, Academia Română, în
şedinţa din 25 noiembrie 1921,
hotărăşte să se ia iniţiativa «punerii
unei cruci în stil românesc». De
asemenea, se decide «să fie rugat dl.
Costin Petrescu a face gratuit o copie de
pe portretul lui Bălcescu52, spre a fi
oferită Muzeului din Palermo sau
Primăriei de acolo»53.

Copia extrasului de deces
eliberată la 3 februarie 1920 lui
Alecu Isăceanu de către profesorul
Enrico Loncano, ofiţerul stării civile
al oraşului Palermo, este înmânată
profesorului Iorga la Roma, în

50Alessandro Isăceanu, La tomba di Nicolae
Balcescu (Lettera aperta al prof. Nicola Jorga), în
«Romania» (Roma), 2, nr. 20, 20 ottobre 1921,
p. 1-2. La rubrica «rassegna culturale», aceeaşi
gazetă publicase în nr. 7, din 5 aprilie 1921,
ştirea Sulla tomba di Balcescu (p. 5).
51Alecu Isăceanu, Mormântul lui Nicolae
Bălcescu. Scrisoare deschisă d-lui Nicolae Iorga, în
«Săgetătorul» (Bucureşti), 1, nr. 6, 5 noiembrie
1921, p. 1-2.
52Academia Română deţinea unul dintre cele
trei originale ale portretului lui Nicolae
Bălcescu, executate de Gh.  M. Tattarescu la
Paris, în 1851. Astăzi el se află la Galeria
Naţională de la Muzeul de Artă al României.
Celelalte două originale sunt, unul, la Muzeul
Memorial «Gh. M. Tattarescu» din Bucureşti,
celălalt, la Muzeul Memorial «Nicolae
Bălcescu» [azi Memorialul Bălcescu] din
judeţul Vâlcea.
53«Analele Academiei Române» (Bucureşti), t.
XLII, 1921-1922, p. 29. Nu ştim dacă s-a
materializat acest proiect. În marea galerie de
portrete aflată la Biblioteca comunală din
Palermo nu l-am găsit însă şi pe cel al lui
Bălcescu.
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noiembrie 192254; câteva zile mai
târziu, la 17 noiembrie 1922, N. Iorga
o donează Academiei Române55.

Presa de mare tiraj reacţionează
târziu56. «Universul» va publica în
ianuarie 1925 o telegramă  din Paler-
mo anunţând descoperirea, de către
Alecu Isăceanu, a… mormântului
individual al lui Nicolae Bălcescu57!

Primul ministru de atunci nu era
altul decât Ionel I. C. Brătianu, fiul
revoluţionarului de la ’48, tovarăş de
luptă şi idei al lui Bălcescu. Oare nu
fratele mai mare al acestuia,
Dumitru C. Brătianu, lansase de la
Londra acea frumoasă şi vibrantă
Proclamaţie în amintirea lui Bălcescu?
Oare nu nepotul fraţilor Brătieni,
Ionel I. C. Brătianu, ceruse lui Paul
Bataillard imaginea dagherotipă a
lui Bălcescu – acea tulburătoare
ultimă imagine58?

De aici şi până la misiunea lui
Giuseppe Lugli n-a mai fost decât
un pas.

Este pentru noi o plăcută datorie
de a insera aici – căci peste decenii

54Alecu Isăceanu, Mormântul lui Nicolae
Bălcescu. Bucureşti, 1934, p. 1 (Prefaţa).
55Ibidem. În «Analele Academiei Române», seria
Dezbateri, la ziua respectivă, deşi N. Iorga va
ţine o comunicare, nu se face nicio menţiune
despre donaţie. Totuşi, actul de deces al lui
Bălcescu a ajuns în colecţiile Bibliotecii
Academiei, iar astăzi se află, sub aceeaşi cotă,
la Arhivele Statului din Bucureşti, Documente,
Biblioteca Academiei, CCX-3. Credem că, mai
normal ar fi ca acest document să se afle,
firesc, lângă toate celelalte, în Arhiva Bălcescu
de la Biblioteca Academiei.
56Excepţie fac «România viitoare» din Ploieşti,
care informează despre descoperirea lui
Alecu Isăceanu, sub semnătura lui G.
Munteanu-Bârlad (Mormântul lui Bălcescu, în
«România viitoare», Ploieşti, 4, nr. 2, 30 mai
1922, p. 3-4) şi Barbu Lăzăreanu, în
«Adevărul literar şi artistic» (Bucureşti), 3, nr.
82, 18 iunie 1922, p. 6.
57Alecu Isăceanu, op. cit., p. 1.
58Pentru detalii asupra acestei imagini (şi a
istoricului ei) cf. Adrian Corbu, Iconografia lui
Bălcescu (I), în «Caietele Bălcescu» Studia et acta
musei «Nicolae Bălcescu» (Bălceşti pe
Topolog), 1, 1969, p. 77. Vezi şi Mihai Stoian,
Pornind de la un portret al lui Bălcescu, în
«Luceafărul» (Bucureşti), 28, nr. 52, 29
decembrie 1984, p. 8 şi Horia Nestorescu-
Bălceşti, Povestea unei fotografii, în «Luceafărul»
(Bucureşti), 30, nr. 31 (1264), 2 august 1986, p.
6.

am constatat o similitudine în
dorinţi59 – o altă propunere a lui
Alecu Isăceanu, aceea de a transfor-
ma casa din via Butera într-un
Cămin N. Bălcescu pentru scriitori şi
artişti60. Celelalte două s-au împlinit:
o placă de marmură a fost aşezată pe
clădirea fostului hotel, o cruce eter-
nizează locul unde Alecu Isăceanu –
şi multe generaţii după el – a crezut
că se află osemintele lui Bălcescu.

Iniţiativelor particulare, paler-
mitane, Alecu Isăceanu le opune un
nu categoric; orice iniţiativă trebuie
să rămână a Guvernului român şi a
Academiei Române, «deoarece al
nostru a fost şi al nostru rămâne»
Bălcescu61!

A doua misiune
guvernamentală:
Giuseppe Lugli

(sub egida Şcolii Române din
Roma)62

59A se vedea propunerile noastre din Raportul
delegaţiei… (anexa nr. 150). Cf. şi relatările din
«L’Ora» (Palermo), 78, nr. 127, 7 iunie 1977, p.
9 (anexa nr. 125).
60Alecu Isăceanu, op. cit., p. 10. Cf. şi anexa nr.
99. Cu două decenii în urmă mi-a parvenit
ştirea că şi în preocupările altor români a
intrat această dorinţă. Îmi scrie (7 octombrie
1980), în acest sens, de la New York, domnul
arhitect Constantin Marinescu.
61Ibidem, p. 11. Cf. şi anexa nr. 99.
62Şcoala Română din Roma (Accademia di
Romania), ca şi cea de la Fontenay aux Roses
(Franţa), a fost înfiinţată prin legea din 22
octombrie 1920 şi a început să funcţioneze la 1
noiembrie 1922 (Cf. Raportul lui Ion Bianu, în
«Analele Academiei Române», Bucureşti, t.
XLVIII, 1927-1928, p. 22).

Cercetările lui Alecu Isăceanu,
relatările din presa vremii nu puteau
lăsa indiferente autorităţile. Consi-
liul de Miniştri, sub preşedenţia lui
Ionel I. C. Brătianu, însărcinează63 pe
ministrul Cultelor şi Artelor,
Alexandru Lapedatu, să descopere
mormântul lui Nicolae Bălcescu şi să
aducă osemintele acestuia în ţară.

Este a doua misiune guverna-
mentală – după aceea a profesorului
Nicolae Ionescu, din 1863, – organi-
zată de statul român la Palermo.

Nu va pleca Alexandru Lapeda-
tu, ci îl va însărcina cu efectuarea
investigaţiilor pe savantul Vasile
Pârvan, directorul Şcolii Române din
Roma.64

La rândul său, acesta îl va
însărcina pe secretarul Şcolii, profe-
sorul italian Giuseppe Lugli, arheo-
log şi inspector al monumentelor
antice65, să meargă la Palermo.

Fără niciun fel de ironie, trebuie
să spunem, folosind cuvintele lui
Vasile Pârvan, din scrisoarea parti-

culară trimisă ministrului
Alexandru Lapedatu, că totul a
mers «repede, bine şi ieftin»66 !

Ce a descoperit Giuseppe
Lugli? De la ce premisă a pornit
acesta? Ce ştia despre condiţiile
şederii şi morţii lui Nicolae

63Anexa nr. 105.
64Vasile Pârvan (1882-1927), membru al
Academiei Române (din 1913), vicepreşedinte
al acesteia şi în acelaşi timp secretarul
secţiunii istorice (1919-1920), a fost întâiul
director al Şcolii de la Roma.
65Giuseppe Lugli, doctor în arheologie (1913),
preda un curs de topografia Romei antice la
Universitatea din Roma (începând din 1923),
inspector al săpăturilor arheologice şi al
monumentelor istorice, membru corespon-
dent al Academiei Române (din 1926) şi al
altor academii şi institute arheologice, autor
al unor cărţi de specialitate, având vaste
cunoştinţe şi relaţii în lumea arheologiei
romane şi latine, secretar de la început al
Şcolii (Raportul lui Bianu, în «Analele
Academiei Române», Bucureşti, t. XLVIII, 1927-
1928, p. 23).
66Anexa nr. 104. De data aceasta, cu ironie,
Alecu Isăceanu comentează trecerea
însărcinărilor de la Lapedatu la Pârvan şi de
la Pârvan la Giuseppe Lugli (Alecu Isăceanu,
op. cit., p. 2).
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Bălcescu, înainte de a începe
cercetările la Palermo?

Răspunsul este clar şi categoric:
nimic !

Deşi Giuseppe Lugli constată,
spre deosebire de Alecu Isăceanu, că
Bălcescu a murit la hotelul «Trina-
cria», «unul dintre cele dintâi din
Palermo», în condiţii materiale satis-
făcătoare, a călcat, paradoxal, pas cu
pas, pe urmele acestuia şi nu putea
ajunge, fireşte, decât la aceleaşi
concluzii: «date fiind condiţiile (!) de
moarte ale lui Bălcescu, e cu neputinţă
ca să fi fost înmormântat într-unul din
cele dintâi trei cimitire, dar rezultă în
chip sigur (!) că a fost îngropat în cel de-
al patrulea, unde erau înmormântaţi toţi
aceia cari nu aveau mai dinainte un
mormânt particular»67.

Deci, din nou, Rotoli!
Tot raţionamentul din raportul

oficial al lui Giuseppe Lugli şi toată
descrierea gropii comune de la
Rotoli sunt o imagine fidelă a
scrisorii lui Alecu Isăceanu trimisă,
în 1921, lui Nicolae Iorga.

Este drept, fossa comune
investigată şi de Lugli este descrisă
mai… arheologic! Gropile erau
«lungi de 3,50 m, late de 3,25 m şi
adânci de aproximativ 4,50 m, căptuşite
cu zidărie, cu o gură de 0,50 x 0,50 m la
suprafaţa terenului şi prevăzută cu o
dublă închizătoare»68.

Conform procesului-verbal în-
cheiat la cimitirul Rotoli, cu prilejul
deschiderii gropii comune (fossa
comune)69 datată 29-30 noiembrie, ca
şi relatării din raportul lui Giuseppe
Lugli, rezultă că aici se afla «o
grămadă de cadavre în majoritate fără
coşciuge, înaltă de circa un metru şi
jumătate la mijloc, formând un morman

67Raportul profesorului Giuseppe Lugli, din
29 ianuarie 1925 (anexa nr. 102). Faţă de
Alecu Isăceanu, Giuseppe Lugli indică 4
cimitire; apărând în plus Santa Ursula
(Orsola) din suburbiile oraşului. Dar, şi
acesta, rezervat «unui număr restrâns de familii
nobile». Nici Alecu Isăceanu, nici Giuseppe
Lugli nu amintesc de alte două cimitire
existente în oraş, despre care vorbesc
documentele din 1863: cimitirul Lazaretului
(anexa nr. 78) şi Santo Spirito (anexa nr. 80).
68Anexa nr. 102.
69Anexa nr. 101.

fără nici o deosebire de schelete, ameste-
cate cu fâşii de stofă şi bucăţi de lemn».
Estimată de Silvestro Bertolini, vice-
administrator al cimitirului, Cesare
Trapani, custode, şi Paolo Lauriano,
inspectorul cimitirului, grămada de
schelete, cum o numesc aceştia,
«muntele», cum îl credea Giuseppe
Lugli, ar număra peste 100.

Aşadar, 100 de schelete; o canti-
tate uşor de cercetat antropologic!
Dar nu e cazul! Căci, oricum, sche-
letul lui Bălcescu nu era printre ele.

Giuseppe Lugli anexează rapor-
tului său70 şi o adresă a Serviciului
Patrimoniului din Palermo în care
sunt rezumate anchetele făcute de
această instituţie în arhivele
cimitirelor din localitate71.

Şi în cazul lui Nicolae Ionescu şi
în acela al lui Giuseppe Lugli, arhi-
vele Mănăstirii Cappuccinilor tac.
Tac, pentru că, de fapt, nu au fost
cercetate, de vreme ce aici, în 1942,
profesorul Gaetano Falzone desco-
peră autorizaţia de înhumare a lui
Bălcescu, iar ofiţerul de marină
Şerban Gheorghiu, în 1974, a putut
face o copie xerografică după
registrul decedaţilor!

Noi înşine am văzut şi am
cercetat toate acestea, într-o arhivă
foarte bine pusă la punct.

Constantin Kiriţescu și
monumentul funerar de

la Rotoli

La 24 aprilie 1933 un grup de
profesori bucureşteni a făcut, împre-
ună cu elevii Şcolii Române din
Roma, conduşi de directorul aces-
teia, prof. Emil Panaitescu, un pele-

70Toate documentele misiunii Giuseppe Lugli,
îndosariate la Ministerul Cultelor şi Artelor,
au fost donate Academiei Române. S-a
alăturat acestora petiţia lui Barbu C. Bălcescu,
strănepot de frate, adresată aceluiaşi minister
în chestiunea stabilirii locului reînhumării
rămăşiţelor pământeşti ale lui Bălcescu (anexa
nr. 105), presa vremii pledând pentru
Bucureşti, Bălceşti-Argeş (azi comuna Nicolae
Bălcescu – judeţul Vâlcea) sau Alba Iulia
(Alecu Isăceanu, op. cit., p. 1).
71Anexa nr. 100.

rinaj la cimitirul Rotoli din Paler-
mo72, acolo unde se credea, în urma
investigaţiilor lui Alecu Isăceanu,
confirmate de Giuseppe Lugli, că se
găsesc rămăşiţele pământeşti ale lui
Nicolae Bălcescu.

Din însemnarea lui Constantin
Kiriţescu, aflată pe spatele unei foto-
grafii donate Academiei Române73,
în 1933, aflăm şi câteva nume ale
participanţilor: Emil Panaitescu şi
Giuseppe Lugli, de la Şcoala
Română din Roma, Constantin
Kiriţescu, director general în Minis-
terul Educaţiei, cu fiica, Andrei
Popovici-Bâznoşanu, de la Universi-
tatea din Bucureşti, cu soţia, George
Al. Lefteriu, profesor la Liceul
«Gheorghe Lazăr» din Bucureşti;
dintre membrii Şcolii Române din
Roma – identificaţi de Traian Cante-
mir, unul dintre aceştia – amintim
pe Gh. Antonescu, arhitect, Grigore
Avakian, Mihai Berza, istoric, Traian
Cantemir, filolog, Grigore Ionescu,
arhitect, Nicolae Lascu, Mihai Ma-
crea, istoric, Haralambie Mihăescu,
filolog, Dionisie Pippidi, istoric,
Claudia Saghin, solistă de operă,
Zamfirescu74. Fotografia a fost
realizată de prof. Traian Cantemir,
cu un aparat Fox 9/12, montat pe
trepied (pentru ca şi fotograful
amator să apară în imagine)75.

Au depus o coroană de flori
deasupra plăcii care indica fossa
comune din zilele de 29 e 30
Novembre. Privind acea placă aflată

72Constantin Kiriţescu, Mormântul lui Bălcescu,
în «Universul» (Bucureşti), 50, nr. 137, 23 mai
1933, p. 5; idem, La mormântul lui N. Bălcescu,
în «Cele trei Crişuri» (Oradea), XIV, nr. 7-8,
iul.-aug. 1933, p. 93.
73Biblioteca Academiei Române, Stampe, F. I.
10751, nr. inv. 3603 A. C. 30. Dar de la
Constantin Kiriţescu (D. 159/1933).
74Numele său apare numai în nota lui
Constantin Kiriţescu de pe spatele fotografiei;
nici prof. Traian Cantemir, nici acad.
Haralambie Mihăescu nu-l menţionează în
identificările efectuate la cererea noastră.
75Relatarea asupra acestei fotografii, scrisă de
Constantin Kiriţescu, este completată, în
detaliu, de prof. Traian Cantemir şi de acad.
Haralambie Mihăescu (de precizat că se
infirmă astfel menţiunea lui Kiriţescu privind
fotograful: nu Avakian, ci Traian Cantemir;
doar dacă nu este vorba despre două
fotografii făcute de cei doi fotografi amatori).
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în mijlocul unei alei dintr-un cimitir
străin, prin gândurile multora dintre
pelerinii români va fi trecut şi ideea
aşezării unui monument care să
eternizeze, acolo, departe de patrie,
memoria marelui istoric şi om
politic.

Era o idee mai veche. Primul ca-
re o avansează este Alecu Isăceanu,
în 192176. O va susţine N. Iorga în
noiembrie, acelaşi an, în cadrul
dezbaterilor din secţiunea istorică a
Academiei Române. În şedinţa ple-
nară a înaltului for, de la 25
noiembrie 1921, se va lua, de altfel,
hotărârea «punerii unei cruci de piatră
în stil românesc»77. Propunerea este
citită de Vasile Pârvan.

În 1925, tot Pârvan, în calitatea
sa de director al Şcolii Române din
Roma, sub egida căreia se desfăşu-
raseră cercetările pentru identifica-
rea locului unde se găsesc rămăşiţele
pământeşti ale lui Nicolae Bălcescu,
din acel an, reaminteşte Ministerului
Cultelor şi Artelor, propunerea sa de
a «se ridica la cimitir lângă groapa
comună unde zace, un frumos ceno-
taf»78.

Succesorul său, în 1931, la
directoratul Şcolii Române din
Roma, profesorul Emil Panaitescu,
obţinuse în acest scop suma de
10.000 lei din partea Aşezământului
Cultural «I. C. Brătianu»79.

Anii vor trece, pelerinii se vor
înmulţi; trebuia să apară un om cu
iniţiativă, pentru ca dorinţele mărtu-
risite sau nu ale acestora să se
materializeze. Acesta va fi scriitorul
Constantin Kiriţescu (1876-1965), di-
rector general în Ministerul Educa-
ţiei Naţionale. La apelul său, semnat
de ministrul D. Gusti, răspund:
Academia Română, cele patru Uni-
versităţi ale ţării (Bucureşti, Cernă-
uţi, Cluj, Iaşi), Ateneul Român, Liga

76Alecu Isăceanu, op. cit.
77«Analele Academiei Române» (Bucureşti), t.
XLII, 1921-1922, p. 28-29. Cf. şi originalul
propunerii lui V. Pârvan, în Arhiva
Academiei Române, A-4-1921/1922, f. 121-123
(apud Al. Zub, Vasile Pârvan, Biobibliografie.
Bucureşti, p. 107, nr. 626).
78Anexa nr. 103 (scrisoarea lui Pârvan către
Lapedatu, din 1925).
79Anexa nr. 109.

Culturală, Aşezământul Cultural «I.
C. Brătianu», Astra, Societatea Scri-
itorilor Români, Liceul «Nicolae
Bălcescu» din Brăila şi alte şcoli din
Bucureşti şi din provincie. Lor li se
va alătura o singură persoană parti-
culară: Olga Gigârtu, nepoată a
Bălceştilor.80

Monumentul funerar, opera
arhitectului român Grigore Iones-
cu81, membru al Şcolii Române din
Roma, a fost sculptat în marmoră de
Carrara de italianul Antonio Alessi
din Palermo.

Tot atunci s-a realizat şi placa
comemorativă, care s-a aşezat pe
clădirea fostului hotel în care a
locuit şi a murit Bălcescu, mai întâi
în coridorul de la intrare, apoi pe
faţadă82.

Inaugurarea urma să aibă loc în
1935, cu prilejul unui nou pelerinaj
al cărturarilor şi tineretului studios
la Palermo (1 noiembrie). Eveni-
mentele politice ale deceniului

80Lista integrală a subscriptorilor, în anexa nr.
110. Olga Gigârtu era fiica lui Barbu Bălcescu,
cel mai mic dintre fraţii Bălceşti, căsătorită cu
generalul Petre Gigârtu. În Omagiu lui
Constantin Kiriţescu, p. 153, George Al.
Lefteriu dă greşit numele nepoatei Bălceştilor:
Grecescu.
81Constantin Kiriţescu, Monumentul lui N.
Bălcescu la Palermo, în «Universul» (Bucureşti),
52, nr. 131, 15 mai 1935, p. 9. Numele
arhitectului român apare greşit la Kiriţescu:
George în loc de Grigore.
82Iniţial, placa comemorativă a fost aşezată în
coridorul de la intrare, conform aprobării
municipalităţii. Ulterior, graţie unor
intervenţii diplomatice, cu consimţământul
principesei de Lanza di Trabia, autorităţile
palermitane au acceptat aşezarea plăcii pe
faţada din via Butera, implicând prin aceasta,
pentru simetrie, mutarea plăcii care îl omagia
pe Giuseppe Garibaldi, de deasupra
portalului de la intrare, în dreapta uşii
(Constantin Kiriţescu, Monumente închinate
memoriei lui Nicolae Bălcescu la Palermo – text
dactilografiat, depus de autor, la Biblioteca
Academiei Române, în 1961, reunind cele trei
articole ale sale şi o serie de documente
inedite din «Dosarul Palermo», aflat în arhiva
Ministerului Educaţiei Naţionale – B.A.R.,
Msse, A. 1611, f. 18 şi 23). Din corespondenţa
diplomatică, vezi în anexa nr. 113 scrisoarea
trimisă de Ministerul Instrucţiunii, al Cultelor
şi Artelor ministrului Italiei la Bucureşti şi lui
I. Lugojanu, ambasadorul României la Roma.

premergător războiului mondial au
împiedicat dezvelirea festivă83.

Şi fără să fie oficial inaugurat,
pelerinii – atunci şi mai târziu – au
ajuns la Palermo, au depus o floare
sau un buchet de flori; o fotografie
din colecţia de stampe a Bibliotecii
Academiei Române (reprodusă şi de
Constantin Kiriţescu în articolul său
din «Universul») păstrează prin
memoria peliculei imaginea celor
care, atunci, în 1935, au adus pri-
nosul de recunoştinţă ilustrului lor
înaintaş: Petru Iroaie, arhitect Nico-
lae Cucu, Ana Tzigara-Samurcaş,
pictoriţă, fiica precedentului, viitoa-
rea soţie a lui Mihai Berza, Dorin
Octavian Popescu, arheolog, Dumi-
tru Tudor, istoric, Dumitru Bodin,
istoric, Teodor Onciulescu, istoric, I.
I. Rusu, arheolog, Francisc Pal,
istoric, Nicolae Lupu, arhitect. Gru-
pul, în majoritate format din membri
ai Şcolii Române din Roma84, era
condus de Virgil Vătăşianu, istoric
de artă, mai târziu academician, pe
atunci secretarul şcolii.

Tânărul Alexandru Balaci
numea – în 1947 – această realizare
«simbolul superficialităţii», pentru că
monumentul funerar de la Rotoli
străjuieşte o groapă unde osemintele
sale nu s-au aflat niciodată.

Poate!
Dar, oare, cum am putea să ne

calificăm pe noi cei care ştim unde

83Constantin Kiriţescu, Controversa în jurul
mormântului lui Nicolae Bălcescu, în
«Universul» (Bucureşti), 64, nr. 61, 16 martie
1947, p. 1 şi 3: «Proectasem un pelerinaj la
Palermo pentru inaugurarea acestor realizări. Dar
evenimentele ce au urmat – răceala cu Italia
fascistă din cauza politicii sancţiunilor provocate
de războiul din Abisinia, apoi războiul mondial
ne-au făcut să amânăm, pentru timpuri mai bune,
pelerinajul». În aceiaşi termeni Constantin
Kiriţescu se exprima şi în Notele la Monumente
închinate memoriei lui Nicolae Bălcescu:
«Împrejurările au făcut ca să nu se poată realiza
proiectul inaugurării printr-o procesiune la
Palermo şi, implicit, tipărirea publicaţiei: răceala
intervenită între guvernul italian şi România, din
cauza sancţiunilor aplicate Italiei fasciste de Liga
Naţiunilor – în care Titulescu a jucat un rol
important – apoi izbucnirea celui de-al Doilea
Război Mondial» (Constantin Kiriţescu, op. cit.,
la B.A.R., Msse, A. 1611, f. 23).
84Seria 1933-1935. Identificarea o datorez
investigaţiilor cercetătorului Ioan Chindriş
(Cluj-Napoca).
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este ţărâna din trupul lui Bălcescu şi
care continuăm de atâţia zeci de ani
să lăsăm acest monument să străju-
iască o groapă goală din cimitirul
Rotoli?

Arhivele şi-au dezvăluit
taina. Descoperirea

profesorului Gaetano
Falzone

În două articole succesive profe-
sorul Gaetano Falzone85 de la
Universitatea din Palermo, a comu-
nicat rezultatele investigaţiilor sale
în arhiva Mănăstirii Cappuccinilor,
care vin să confirme afirmaţiile
profesorului Nicolae Ionescu din
1863 – şi ele documentate – dar pe
care majoritatea oamenilor politici şi
de cultură le-au uitat, făcând
posibilă ridicarea unui monument
funerar în cimitirul Rotoli, acolo
unde osemintele marelui revoluţio-
nar şi cărturar român nu s-au aflat
niciodată.

În Nicola Balcescu scrittore nazio-
nale romeno86 şi, mai ales, în
Contributto alla conoscenza del luogo e
della data di morte di Nicola Balcescu
letterato e storico romeno (1946)87

profesorul italian Gaetano Falzone
publică Autorizaţia de înmormân-
tare (Licenza per sepoltura) a lui
Nicolae Bălcescu, emisă de secţiunea
Santa Agata a Primăriei oraşului
Palermo88.

Profesorul Nicolae Ionescu, în
1863, adusese în ţară, de la Palermo,

85Gaetano Falzone, profesor la Universitatea
din Palermo, director al Muzeului Etnografic
al Siciliei «Giuseppe Pitrè», secretar al
Comitetului din Palermo pentru istoria
Risorgimento-ului.
86Gaetano Falzone, Nicolae Balcescu scrittore
nazionale romeno, în «Europa fascista», XX,
1942, nr. 7, martie. Şi în extras. 2 f.
87Gaetano Falzone, Contributto alla conoscenza
del luogo e della data di morte di Nicola Balcescu
letterato e storico romeno, în «Atti della Reale
Accademia di Scienze, Lettere e Arti» (Palermo),
Serie IV, vol. V, parte II, 1945-1946.
Comunicarea fusese ţinută în şedinţa de la 28
mai 1945.
88Anexa nr. 31.

un document categoric: chitanţa
eliberată de superiorul Mănăstirii
Cappuccinilor pentru primirea taxei
de înmormântare a lui Nicolae
Bălcescu. Documentul89 – doar el –
ar fi fost o dovadă peremptorie pen-
tru a se stabili adevărul şi, anume că
Bălcescu a fost înhumat aici, nu în
altă parte.

Din nefericire, raportul lui
Nicolae Ionescu a fost uitat, iar
cercetările, mai recente, ale lui Alecu
Isăceanu şi Giuseppe Lugli, au putut
trezi un puternic ecou în inimile
unor oameni îndrăgostiţi de cultură
şi graţie iniţiativei şi pasiunii de
realizator a lui Constantin Kiriţescu
s-a ridicat la Rotoli un monument
funerar.

Documentele lui Gaetano Fal-
zone, descoperite în 1942, repun în
discuţie problema locului înmor-
mântării lui Nicolae Bălcescu şi, mai
ales, în presa română se stârneşte o
adevărată polemică între istorici.
Alexandru Marcu, Elena G. Zane şi
Alexandru Balaci, pe marginea
descoperirii profesorului italian, vor
documenta definitiv, reluând şi
dosarul din 1863, locul înhumării lui
Bălcescu.

Licenza per sepoltura atestă fără
putinţă de tăgadă că ofiţerul Stării
Civile  al Secţiunii Santa Agata din
oraşul Palermo autorizează pe
părintele stareţ al Mănăstirii părin-
ţilor Cappuccini să-l înmormânteze
(autorizziamo al Rev. Guardiano del C-
to delli P.P. Cappuccini a dare allo
stesso sepoltura)90. Dacă cineva s-ar

89Anexa nr. 32.
90Anexa nr. 31: «Autorizăm pe cuviosul stareţ
al mănăstirii părinţilor Cappuccini să-l
înmormânteze»

îndoi că într-adevăr trupul lui Băl-
cescu a ajuns la Mănăstirea Cappuc-
cinilor, după trecerea celor 24 de ore
stabilite de lege, cel de-al doilea
document descoperit de profesorul
Falzone este veriga care închide
complet lanţul documentelor: înscri-
erea intrării trupului lui Bălcescu în
incinta Mănăstirii, operată în Regis-
tro delli morti91. Şi dacă celor două
documente li-l adăugăm pe cel adus
de profesorul Nicolae Ionescu în
ţară, în 1863, avem imaginea com-
pletă a celor petrecute în zilele de 29
şi 30 noiembrie 1852 la Palermo.

Un singur fapt nu-l precizează
documentar profesorul Gaetano
Falzone, anume locul exact al
depunerii trupului lui Bălcescu în
incinta cimitirului. Domnia sa, ca şi
profesorul Nicolae Ionescu, în 1863,
este de părere că rămăşiţele pămân-
teşti ale lui Nicolae Bălcescu s-ar afla
în groapa comună: che egli sia stato
inumato nel Convento dei Cappuccini, e
precisamente nella fossa comune, questo
si puo senza possibilita di revocare in
dubito92.

Rămâne să se răspundă la o
întrebare capitală: când a ajuns
trupul lui Bălcescu în fossa comune,
în 1852 sau mai târziu, după trecerea
a cel puţin 7 ani?

Scarlat Lambrino
Raport către Academia

Română – 1947

În ianuarie 1947 profesorul
Scarlat Lambrino, directorul de
atunci al Şcolii Române din Roma93,
primeşte de la profesorul italian
Gaetano Falzone textul comunicării
făcută de acesta la Accademia di

91Anexa nr. 34.
92Că a fost înmormântat la Mănăstirea
Cappuccinilor în groapa comună, aceasta se
poate afirma fără posibilitate de dubiu.
93Scarlat Lambrino (1891-1964), profesor
universitar la Bucureşti şi, după al Doilea
Război Mondial, la Lisabona. Istoric, arheolog
(săpături la Histria) şi epigrafist. Din 1941
director al Şcolii Române din Roma. Membru
corespondent al Academiei Române (din
1934).
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Scienze, Lettere e Arti din Palermo,
privind data şi locul înmormântării
lui Nicolae Bălcescu94.

Deosebit de interesat de relevan-
ta descoperire a profesorului
Falzone, Scarlat Lambrino hotărăşte
adunarea documentaţiei necesare
întocmirii unui raport către Acade-
mia Română95. Cum, de mai mulţi
ani, Petru Iroaie96 era lector la

94Gaetano Falzone, Contributto… Palermo,
1946.
95Intra în îndatoririle directorilor Şcolilor
Române de la Roma şi Fontenay aux Roses să
trimită, anual, rapoarte de activitate
Academiei Române. În cazul de faţă este
vorba de un raport special, dată fiind
importanţa descoperirii profesorului italian
Gaetano Falzone.
96Petru Iroaie (1907-1989), studii primare în
comuna natală, Adâncata, liceul «Ştefan cel
Mare» în Suceava, Facultatea de Litere şi
Filosofie din Cernăuţi (licenţa în 1933). Între
1934 şi 1936 se numără printre membrii Şcolii
Române din Roma. Îşi va susţine doctoratul
(Cântecul popular istro-român) în 1936 la
Universitatea din Cernăuţi, fiind numit, un an
mai târziu, asistent la catedra de literatură
modernă şi folclor de aici. Datorită
evenimentelor anului 1940 trece ca asistent la
Universitatea din Bucureşti (1940/1941) şi, în
aceeaşi calitate, la Universitatea din Iaşi
(1941/1942). Participă şi reuşeşte la un
concurs susţinut în 1942, în urma căruia este
numit lector de limba şi literatura română la
Universitatea din Palermo (Italia) unde,
urcând treptele ierarhiei didactice, rămâne
până la pensionare (1980). Petru Iroaie este
autorul a numeroase cărţi şi articole despre
Nicolae Bălcescu, dintre care amintim:
Balcescu precursore del socialismo romeno (1946),
Per un profilo di Balcescu (1959). Cf.
bibliografia lor la Horia Nestorescu-Bălceşti,
Nicolae Bălcescu, Contribuţii biobibliografice,
Bucureşti, Editura Enciclopedică Română şi
Editura Militară, 1971, p. 188, nr. 260, 261, p.
236, nr. 531-533, p. 240, nota la nr. 562;
acestora li se adaugă multe altele, asupra
cărora nu aveam cunoştinţă la data redactării
bibliografiei Bălcescu, adică în 1970, şi despre
care am aflat în 1977 la Palermo de la domnia
sa. Cu prilejul celei de a doua călătorii în
Italia (1985), doamna Ana Siciliano-Iroaie a
avut amabilitatea să-mi pună la dispoziţie o
fişă bibliografică completă a lucrărilor
profesorului, precum şi să ne dea un
voluminos pachet de cărţi şi extrase din opera
acestuia. Asupra lui Petru Iroaie mai vezi
Ştiinţa în Bucovina. (Ghid biobibliografic. Vol.
I. Suceava, 1982, p. 85-86) şi Emil Satco,
Enciclopedia Bucovinei. Vol. 1. [Iaşi], Princieps
Edit, [2004], p. 545-546. Intenţia noastră a fost
să donăm aceste carti Bibliotecii Judeţene
Suceava, dar cum conducerea acesteia (din
1895) a refuzat confirmarea unei donaţii
provenind de la un «transfug», cum se

aceeaşi Universitate palermitană, l-a
rugat să-i procure fotocopiile acestor
documente97.

În urma studierii fotografiilor
primite, a corespondenţei purtată cu
profesorii Falzone şi Iroaie, Scarlat
Lambrino întocmeşte un amplu
raport98, pe care, la 29 martie 1947, îl

numeau în epocă cei rămaşi în străinătate, am
renunţat.
97Printre documentele fotografice primite de
la văduva profesorului Iroaie, Ana Siciliano-
Iroaie, se află şi un plic cu câteva fotografii,
care ar putea fi cele despre care scrie Scarlat
Lambrino.
98Anexa nr. 117. Largi extrase din acest raport
a publicat Ioana Ursu, cu asentimentul
descoperitorului lui, prof. Radu Pantazi, pe
atunci secretar ştiinţific al Academiei
Române, în articolul Biografia unei erori. Din
nefericire, autoarea acestui articol («Magazin
istoric», Bucureşti, XIII, nr. 3, martie 1979, p.
24-28) face o legătură între scrisoarea
ofiţerului de marină Şerban Gheorghiu,
publicată tot de «Magazin istoric» sub titlul
Bălcescu la Palermo, şi raportul lui Lambrino,
ca şi cum acesta din urmă ar confirma
afirmaţiile primului. Ceea ce este inexact.
Şerban Gheorghiu se referă în scrisoarea sa la
osificarea lui Bălcescu, iar Scarlat Lambrino, la
înhumarea lui ceea ce este cu totul altceva.
Chiar şi numai simpla lectură poate
demonstra aceasta: «Din această înşiruire care îl
aşează pe istoricul nostru între o persoană
decedată la 13 octombrie 1852 şi o alta decedată la
6 aprilie 1853, poate să reiasă că nu este vorba de o
înmormântare într-o groapă comună, la un loc cu
sărăcimea din Palermo, ci probabil, într-una
izolată, personală, ceea ce ar corespunde cu
indiciile notate mai sus privitoare la viaţa nu
lipsită de mijloace pe care el a trăit-o scurtă vreme
acolo. S-ar putea, deci, eventual, să găsim chiar
locul unde vor fi odihnit osemintele sale, cu atât
mai mult cu cât pe dosul permisului de îngropare
pare că se citeşte ,,per cimitero 7-12“. S-ar putea,
dacă lectura noastră este justificată, să avem
indicarea prin cifre a poziţiei mormântului» (aici
şi mai sus, sublinierea noastră - H.N.-B.).
Deci, Lambrino scrie despre o groapă,
mormânt personal. Speranţa pusă de
profesorul Lambrino în semnificaţia cifrelor
«7-12», la un studiu comparativ efectuat de
noi pe zeci de documente, s-a dovedit
iluzorie. Primul semn, luat de profesor drept
cifra «7» este de fapt o virgulă viguros trasată
din condei, vizibilă în toate documentele de
acest fel; cea de a doua cifră reprezintă suma
de 12 tari – moneda locală în care s-a plătit
taxa de înhumare. Evident, ea diferă de la o
categorie la alta de înhumări sau mumificări.
Am reprodus textul integral al raportului
profesorului Lambrino în «Caietele Bălcescu»
Studia et acta musei «Nicolae Bălcescu»
(Bălceşti pe Topolog), IX-X, 1984, p. 186-188 şi
în ediţia de faţă, în anexa nr. 117.

trimite preşedintelui Academiei
Române, Andrei Rădulescu99.

După ce face istoricul cercetă-
rilor, pentru aflarea mormântului şi
a osemintelor lui Nicolae Bălcescu,
Scarlat Lambrino conchide că acesta
a fost înmormântat la Mănăstirea
Cappuccinilor, şi nu în cimitirul
Rotoli, şi propune, în consecinţă,
strămutarea  monumentului  funerar
aflat  acolo  pe  locul  unde într-
adevăr se află rămăşiţele sale
pământeşti.

Raportul profesorului Scarlat
Lambrino se înscrie pe linia dezba-
terilor declanşate în presa italiană şi
română de descoperirea profesoru-
lui Falzone şi care repunea în
discuţie locul înmormântării lui
Nicolae Bălcescu, spunându-se un
nu categoric legendei înhumării sale
în cimitirul Rotoli.

La 9 aprilie 1947 şi încă o dată în
ianuarie 1949, Scarlat Lambrino
întreprinde personal călătorii de
studiu la Palermo. Aici va fi secon-
dat de profesorii Gaetano Falzone şi
Petru Iroaie. Poate, în 1949, s-a aflat
la Cappuccini şi canonicul Aloisie L.
Tăutu, de la Chiesa romena din Roma.
Din nefericire, nu s-a păstrat – dacă
a existat – un raport oficial.

Relatări asupra investigaţiilor
acestor cercetători au făcut partici-
panţii şi un ziarist100. Este de la sine
înţeles că ele nu pot reprezenta decât
punctul de vedere al celor care l-au
exprimat; în nici un caz opiniile
profesorului Scarlat Lambrino. Este
cu atât mai important de subliniat
aceasta, întrucât niciunul din cei doi
care l-au însoţit, Gaetano Falzone şi
Petru Iroaie, n-au susţinut nici
atunci, nici mai târziu ipoteza mu-
mificării lui Bălcescu.

99Andrei Rădulescu (1880-1959), jurist,
profesor universitar la Bucureşti, membru al
Academiei Române (din 1946, preşedinte).
100Aloisie Tăutu, Nicolae Bălcescu a murit greco-
catolic, în «Suflet românesc» (Roma), nr. 8-9,
1949, p. 14-18; ibidem, în «Buna vestire»
(Roma), XIV, vol. 2, tom. 2, nr. 2, apr.-iun.
1975, p. 35-39 şi D. Giul., Il Mazzini romeno.
Ogni ricercare si è dovuta fermare davanti
all’ossuario comune, în «Sicilia del popolo»
(Palermo), 12 ianuarie 1949.
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Dar despre aceasta într-un capi-
tol următor.

Bustul lui Nicolae Bălcescu, la Palermo

Alexandru Balaci :
«Adevărul asupra

mormântului lui Nicolae
Bălcescu»

Mai multe note şi articole de ziar
apărute în cotidienele italieneşti şi
româneşti, după anunţarea descope-
ririi de la Palermo, repuneau în
discuţie, după două decenii, chestiu-
nea înmormântării lui Bălcescu,
evident, numai sub aspectul cimiti-
rului Rotoli sau Cappuccini.101 O
conferinţă pe aceeaşi temă a fost
rostită, în 1935, şi la Radio
Bucureşti.102

101Cf. bibliografia articolelor la Horia
Nestorescu-Bălceşti, Nicolae Bălcescu.
Contribuţii biobibliografice. Bucureşti, 1971, p.
188, nr. 257-263. Şi bibliografia lucrării de
faţă.
102Constantin Kiriţescu, Controverse în jurul
mormântului lui Nicolae Bălcescu, în
«Universul» (Bucureşti), 64, nr. 61, 16 martie
1947, p. 1. Despre «Sfârşitul lui Bălcescu»
conferenţiază, tot la Radio, şi Ion Breazu la 29
noiembrie 1932. O lista cu 17 conferinţe

Se impunea o sinteză a
problemei, care să conchidă.

În arhiva Academiei Române se
păstrează un document de excepţio-
nală valoare: scrisoarea lui Alexan-
dru Marcu, datată 28 ianuarie 1946
Bucureşti, prin care comunica
preşedintelui înaltului for ştiinţific al
ţării, în puţine cuvinte103 – parcă
presimţind dispariţia sa din viaţa
ştiinţifică104 – rezultatele cercetărilor
întreprinse împreună cu fostul său
elev, profesorul Alexandru Balaci,
asupra locului înmormântării lui
Bălcescu la Palermo.

Adevărul asupra mormântului lui
Nicolae Bălcescu105 este, din acest
punct de vedere, nu numai istoricul
disputei – în care intervenise şi
Constantin Kiriţescu, realizatorul
monumentului funerar de la
Rotoli106 – ci, mai ales, epilogul ei.

«Istoria literară – scria pe atunci
tânărul cercetător Alexandru Balaci
– poate nu cunoaşte o mai tragică, mai
grotescă eroare decât aceasta în care au
căzut cercetătorii români şi au persistat
ani de-a rândul».107

Autorul trece în revistă investi-
gaţiile lui Alecu Isăceanu şi ale
misiunii române, condusă de
arheologul italian Giuseppe Lugli;
rememorează cercetările profesoru-
lui ieşan Nicolae Ionescu din 1863:
«ceea ce este straniu – notează

radiofonica dintre 1932 şi 1968
(P.P.Panaitescu, Silviu Dragomir, Ion
Frunzetti, Andrei Oţetea, Victor Papacostea
etc.) în Colecţia Horia Nestoredscu-Bălceşte.
103«Caietele Bălcescu» (Bălceşti pe Topolog), IX-
X, p. 185-186. Cf. şi anexa nr. 116.
104Alexandru Marcu (1894-1955), istoric
literar, italienist, academician. Studii liceale la
Craiova, licenţiat al Facultăţii de Litere la
Bucureşti (1919). Doctor în Litere la Florenţa.
Membru al Şcolii Române din Roma (1922-
1924). Profesor universitar la catedra de limbă
şi literatură italiană a Universităţii din
Bucureşti. Secretar general în Ministerul
Educaţiei Naţionale (1940). Membru
corespondent al Academiei Române (1940).
Decan al Facultăţii de Litere şi filosofie din
Bucureşti (1941). Ministru subsecretar de Stat
al Propagandei  Naţionale (1942-1944). Moare
la 27 februarie 1955 în Penitenciarul Văcăreşti.
105«Revista Fundaţiilor Regale» (Bucureşti), 14,
nr. 8-9, aug.-sept. 1947, p. 149-154.
106Constantin Kiriţescu, op. cit., în «Universul»
(Bucureşti), 64, nr. 61, 16 martie 1947, p. 1 şi 3.
107Alexandru Balaci, op. cit., p.148.

Alexandru Balaci – este că raportul
acesta voluminos ale cărui rezultate au
fost publicate parţial sau măcar
semnalate în presa vremii, au dispărut
apoi din conştiinţa românească până la a
permite ridicarea unui monument care
mi se pare însuşi simbolul superficiali-
tăţii».108

În finalul studiului – pentru că
de fapt este un studiu şi nu un arti-
col, aşa cum vrea să pară – Alexan-
dru Balaci avansează, pentru prima
dată, ideea unei investigaţii antropo-
logice «pe bază de frenologie».109

Din 1947, Bălcescu a fost o
constantă în activitatea academicia-
nului Alexandru Balaci.110

În 1973, câteva note de călătorie
de la Palermo, reunite în Jurnal
italian111, îi prilejuiesc o nouă
punctare a chestiunii mormântului
lui Nicolae Bălcescu. Profesorul
Balaci coboară în «faimoasele»
catacombe, «în cea mai stranie dintre
lumi, în viziunea nebunească a lui
Hyeronimus Bosch».112

Dar profesorul Balaci opune un
nu categoric posibilităţii ca Bălcescu
să se afle aici. Numai cercetările în
osuar ar putea face lumină: «el a fost
probabil îngropat într-un mormânt
vremelnic şi, după douăzeci de ani,
oasele i-au fost strânse într-un osuar
neidentificat;113 reproduce aici, mai
ales, opinia profesorului italian
Gaetano Falzone.

O părere similară are şi admi-
rabilul reporter al Spectacolului lumii,
Ioan Grigorescu, al cărui merit în

108Ibidem, p. 152-153.
109Ibidem, p. 154.
110Din articolele sale pe această temă amintim:
Legăturile lui Nicolae Bălcescu cu Giuseppe
Mazzini şi Italia, în «Studii de literatură
universală» (Bucureşti), 1, 1956, p. 8-21,
retipărit în: Alexandru Balaci, Studii italiene.
Vol. I. Bucureşti, ESPLA, 1958, p. 355-379,
391-396. Articolul a fost tradus şi în limba
italiană şi tipărit în «Pensiero mazziniano»
(Torino), 5, nr. 3-4, 1968, p. 3-4 şi nr. 6, p. 3-4;
Nicolae Bălcescu şi Italia în Studii despre N.
Bălcescu. Bucureşti, Societatea de Ştiinţe
filologice, 1969, p. 11-25. Articolul a fost
tradus şi în limba italiană şi tipărit în
«Columna» (Roma), I, 1972, p. 44-53.
111Alexandru Balaci, Jurnal italian. Bucureşti,
Editura Albatros, 1973, p. 29-30, 32-35.
112Ibidem, p. 35.
113Ibidem.
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filmarea pentru Televiziunea Româ-
nă a multor locuri legate de prezenţa
lui Bălcescu în Italia şi cu deosebire
la Palermo este mai mult decât
notabil.

Atât în filmul documentar
Umbra lui Bălcescu la Palermo114, cât şi
în strigătul deznădăjduit – care este
articolul Moare şi casa în care a murit
Bălcescu115 – conştiinţa lui Ioan
Grigorescu refuză să creadă că
rămăşiţele pământeşti ale eroului se
găsesc în «antecamera lui Hades», cum
a numit el catacombele cappuccine,
printre acei «morţi-nemorţi», pentru
că «astfel prea lung i-ar fi fost
purgatoriul până să ajungă să fie
îngropat, aşa cum singur şi-a dorit-o, în
pământul strămoşesc».116

Un excelent cunoscător al sub-
solului palermitan, Rosario La Duca,
intervievat de profesorul Balaci,
crede că o «fossa» din subsolul
catacombelor echivalează cu «o
cameră în ai cărei pereţi se află nişe –
loculi – care pot primi cadavre, iar la
completare se zidesc».117

Într-un astfel de osuar ar fi într-
adevăr depuse rămăşiţele pămân-
teşti ale lui Nicolae Bălcescu.  Dar
exhumarea  şi  locul  depunerii  ose-
mintelor, n-au fost oare consemnate
documentar ?

Prima ipoteză a
mumificării lui Bălcescu

1949

Doi dintre cei mai prestigioşi
cercetători, aflaţi în Italia, profesorii
Gaetano Falzone şi Petru Iroaie, în
niciunul din zecile de articole, note,
studii, comunicări, nu fac nici cea
mai mică aluzie la posibilitatea

114Am avut rarul privilegiu, în aprilie 1977, în
timpul documentării pregătitoare dinaintea
plecării în misiune la Palermo, de a viziona,
într-o cabină a Televiziunii române, filmul
integral al lui Ioan Grigorescu, Umbra lui
Bălcescu la Palermo.
115«Luceafărul» (Bucureşti), 24, nr. 21 (995), 23
mai 1981.
116Ibidem, nr. 23 (997), 6 iunie 1981 (Partea a
treia cu subtitlul: În catacombele cappuccinilor.
117Alexandru Balaci, Jurnal italian, p. 35.

mumificării lui Bălcescu. Amândoi
consideră că rămăşiţele sale pămân-
teşti zac undeva într-o groapă
comună (fossa comune).118

Am observat, de asemenea, că
Scarlat Lambrino, Alexandru Marcu,
Elena G. Zane, Alexandru Balaci, cu
toţii sunt de părere că Bălcescu a fost
îngropat în pământ.

Şi iată că după cea de-a doua
investigaţie a profesorului Lambri-
no, directorul de atunci al Şcolii
Române din Roma – suntem
convinşi că este o simplă coincidenţă
şi că n-are nici o legătură cu această
investigaţie – canonicul Aloisie L.
Tăutu de la Chiesa romena din Roma
şi ziaristul italian D. Giul. (un
pseudonim?) lansează, discret – ca şi
cum ar fi fost un fapt arhicunoscut –
ipoteza mumificării lui Bălcescu
legată (la Tăutu) de aceea a trecerii
sale la catolicism.119

D.Giul., în «Sicilia del popolo»
(Palermo), sub titlul deosebit de
semnificativ şi elogios Il Mazzini
romeno, susţine că Bălcescu a fost
«scheletizat» (mumificat prin uscare)
şi depus în nişa (nicchia) numărul 2
din secţiunea a 5-a a catacombelor,
pentru că sectorul dedicat profesori-
lor era complet: Lo scheletro di
Balcesco fu appeso nella nicchia n. 2 del
settore quinto della catacombe, perche il
settore successivo, reservato ai profes-
sori era completo.120 Afirmaţia lui D.
Giul. este confirmată parţial şi de
susţinerea canonicului Aloisie L.
Tăutu.121 Acesta scria: «Din inspec-
ţiunea la faţa locului a cimitirului
susnumit se poate constata că corpul lui
Bălcescu a fost supus procedurii de
mumificare şi aşezat la locul nr. 2 din
Galeria profesorilor».122

118Bibliografia problemei la Horia Nestorescu-
Bălceşti, Nicolae Bălcescu. Contribuţii
biobibliografice, p. 147-149, 153, 188-189, 214,
235 şi 240 (nr. 107, 109, 116, 127, 260-261, 396,
531-533 şi 562).
119Vom rezerva un capitol aparte opiniilor
românilor rezidenţi în Italia (Aloisie L. Tăutu,
Petru Iroaie) privind pretinsa trecere a lui
Bălcescu la credinţa greco-catolică de rit
oriental-bizantin.
120D. Giul., art. cit.
121Aloisie L. Tăutu, op. cit., p. 37.
122Ibidem, p. 37.

Nici unul, nici altul nu preci-
zează pe ce-şi bazează afirmaţiile.
Există şi o neconcordanţă: în timp ce
D. Giul. susţine că scheletul lui
Bălcescu a fost pus în altă secţiune
decât Galeria profesorilor, A. Tăutu
crede, dimpotrivă, că istoricul
nostru a fost aşezat în această galerie.

Deosebiri mai aflăm între cei doi
şi în privinţa timpului de păstrare a
scheletului mumificat al lui Bălcescu
în nişa nr. 2, căci amândoi sunt de
acord că, după o anumită perioadă,
dacă nimeni nu s-a interesat de
cadavrul mumificat, acesta a fost
scos şi depus în groapa comună
(fossa comune). D. Giul. crede că
faptul s-a petrecut după trei ani,
adică în noiembrie 1855, când doi
oameni au lăsat să cadă corpul său
în groapa comună (e due uomini lo
lasciarno cadere nella fossa comune)123,
iar Aloisie L. Tăutu, abia după zece
ani.124 Oricum ar fi fost, la 1863, când
soseşte aici Nicolae Ionescu, trupul
lui Bălcescu era depus în osuar
(chiar dacă ar fi să admitem ipoteza
mumificării. Dar nu este cazul!).

Mult mai interesantă ni se pare
aserţiunea lui Aloisie L. Tăutu cu
privire la existenţa unui Registru în
care se înscriau mutaţiile intervenite
în catacombe; în acest registru – pe
care «din cauza scurţimii timpului,
fratele Gandolfo n-a putut să ne
arate»125 – se însemna nu numai cine
îi lua locul celui destinat osuarului,
dar şi în ce osuar era depus, din cele
opt existente în catacombe!

Existenţa unui raport oficial sau
a unor însemnări ale lui Scarlat
Lambrino – din 1949 – aflarea
fotografiilor făcute atunci de acesta,
investigaţii în arhiva Mănăstirii
Cappuccinilor pentru descoperirea
unui asemenea registru, ar putea
aduce noi indicii despre soarta
rămăşiţelor pământeşti ale lui
Nicolae Bălcescu.

123D. Giul., art. cit.
124A. Tăutu, op.  cit., p. 37.
125Ibidem.
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Doctorul Culcer
intervine

Cu foarte mulţi ani în urmă
(1971) l-am vizitat la Cluj-Napoca –
unde locuia în acea vreme126 – pe
doctorul Alexandru Culcer, o rudă
prin alianţă a Bălceştilor.127

Mi-a vorbit atunci – apoi am
corespondat128 – despre o intere-
santă descoperire făcută de domnia
sa în anul 1937. A şi scris despre ea
în «Viaţa studenţească», din 1957, fără
însă a intra în amănunte. Articolul se
intitula Controversa între istorici şi
lansa, pentru prima dată la noi în
ţară, în mod public, ipoteza
mumificării lui Nicolae Bălcescu.129

Deşi în unele cercuri ştiinţifice
clujene ştirea a făcut vâlvă – poate
prin insolitul ei –, ea nu a avut
niciun ecou notabil printre biografii
lui Bălcescu.

Iată, pe scurt, istoricul
fotografiei pe care mi-a dăruit-o
doctorul Culcer şi care făcuse, de
fapt, obiectul articolului publicat în
revista studenţească bucureşteană.
În timpul unei călătorii în Italia –
deci, în anul 1937 – dr. Culcer
răsfoieşte într-un anticariat din
Roma o revistă de artă daneză.
Printre ilustraţii, o imagine care «la
prima vedere» i-a dat «o senzaţie
curioasă, mi s-a părut că văd figura lui
N. Bălcescu».130

126Ulterior a locuit la Tg. Mureş, unde a şi
încetat din viaţă.
127Pentru genealogia Bălceştilor vezi:
Cornelia Bodea, Paul Cernovodeanu şi Horia
Nestorescu-Bălceşti, Vatra Bălceştilor, Bălceşti
pe Topolog, 1971, planşe hors-texte şi Horia
Nestorescu-Bălceşti, Genealogia familiei
Bălcescu (lucrare în manuscris); Genea-logia
familiei Culcer, întocmită de ing. Gabriel
Culcer, a rămas şi ea nepublicată.
128Una dintre scrisorile dr. Culcer, anume
aceea din 7 ianuarie 1977, o publicăm în
anexa nr. 124.
129«Viaţa studenţească» (Bucureşti), 2, nr. 8,
august 1957, p. 11.
130Anexa nr. 124. Aceeaşi afirmaţie şi în 1957:
«Aspectul craniului şi fizionomia mumificată,
înconjurată de o barbă neagră, tăiată probabil
după moarte, sugerează capul lui Bălcescu, aşa
cum îl cunoaştem din portretele vremii (Gh.
Tattarescu, Barbu Iscovescu)». Cf. Al. Culcer,

Fotografia reprezenta trei
mumii, dintre care una – prima din
dreapta – ar fi fost a lui Bălcescu.

Foarte mulţi ani revista a rămas
uitată în imensa arhivă a familiei.
Revăzând imaginea din această
publicaţie, în aprilie 1957, dr. Culcer
face publică impresia sa din 1937.
Încearcă şi descifrarea numelui de
pe tăbliţa din faţa mumiei: «anume
un B (mare) – apoi un loc liber –
apoi un l (mic), iar un loc liber, apoi
un s şi un o (după câte un loc liber)».
Deci: B.l.s.o. – Bălcesco!131

Catacombele Mănăstirii cappuccine din Palermo

Afirmaţia reprodusă mai sus,
datând din 1977, o contrazice practic
pe aceea din 1957, publicată în
«Viaţa studenţească»; aici scria: «unul
din aceste cadavre poartă pe tabla de pe
piept o inscripţie ştearsă, cu iniţialele
rămase întregi: N.B. în spaţiul următor
putându-se înscrie exact literele: icolo
alcesco»132, adică Nicolo Balcesco

Fotografia în cauză – ilustraţia
din revistă – era reproducerea unei
picturi cu următoarea legendă: «The

Controversa între istorici, în «Viaţa studenţească»
(Bucu-reşti), 2, nr. 8, august 1957, p. 11. Face
grava eroare – explicabilă pentru cei care nu
cunosc iconografia lui Bălcescu – de a şi-l
imagina pe Bălcescu până în clipa morţii (şi
chiar şi după moarte) cu barbă ! Or, fotografia
din aprilie 1852, făcută la Marsilia, înaintea
îmbarcării pentru Italia, ni-l arată fără barbă.
Este aproape de la sine înţeles că, în starea în
care se afla în ultima parte a vieţii, cu foarte
dese hemoptizii, Bălcescu a fost nevoit să
renunţe la barbă. Pentru această ultimă,
tulburătoare, imagine a lui Bălcescu, vezi
Adrian Corbu, op. cit, p. 77; aceeaşi fotografie
o publicase şi P. P. Panaitescu în ediţia din
1928 a operelor lui Nicolae Bălcescu (Patru
studii istorice. Bucureşti, 1928, hors-texte).
131Anexa nr. 124.
132Al. Culcer, art. cit., p. 11.

Dodnige i Palermos Kappuciner-
Kloster. 1894 (Kunstmuseet)».133

Investigaţiile noastre, la
Palermo, în catacombele Mănăstirii
Cappuccinilor, pentru descoperirea
grupului celor trei mumii nu au dus
la niciun rezultat. Probabil că de la
1894, când au fost pictate, până
astăzi, locul lor a fost luat de altele,
căci pe măsură ce se deteriorează
grav, ele sunt scoase din coridoarele
vizitate de public.

Ulterior, ne-au sosit de la
Copenhaga134 detaliile solicitate des-
pre imaginea în cauză. Tabloul ori-
ginal, având dimensiunile 550x620
mm, pictat în  ulei  pe  pânză,  în
1894,  de  Lars  Andersen  Ring135,
reprezenta într-adevăr trei mumii de
la Cappuccini, dar presupusul
Bălcescu este…

Pietro Musacchia! Aşa cum foarte
clar se poate citi pe cartonaşul din
faţa sa.

Textul integral al însemnării în
discuţie este următorul:

Pietro Musac-
chia mori a 8 Giu-

gno 187019136

(Continuare în numărul viitor)

133Titlul corect al tabloului comunicat de
deţinătorul său este: Tre dødni ngehoveder fra
Convento dei Cappuccini ved Palermo, deci Trei
capete de morţi din Mănăstirea Cappuccinilor din
Palermo (cf. scrisoarea trimisă de Marianne
Barbusse lui Horia Nestorescu-Bălceşti la 14
iulie 1982 în anexa nr. 144).
134Informaţiile le-am primit prin amabilitatea
domnului Alexandru Budişteanu, care
locuieşte în Danemarca, şi căruia îi
mulţumesc şi pe această cale.
135Pictorul danez Lars (Lauritz) Andersen
Ring, pe  numele  său  adevărat  Lars
Andersen, s-a născut la Ring (Seeland), la 15
august 1854, şi a murit în localitatea Roskilpe,
în 10 septembrie 1933. Studiază în ţara sa,
specializându-se apoi la Paris (1888) şi în
Italia (1894-1895, 1900). Tabloul de la
Cappuccini este deci realizat în prima
perioadă italiană a studiilor sale (1894 – mai
exact, după data înscrisă pe tablou:
22/2/1894). Cf. datele biografice şi
bibliografice în Allgemeine Lexikon der Bilder
Kunstler, Leipzig, 1934, vol. XXVIII, p. 365-
366. Cf. şi anexa nr. 132, unde reproducem
fişa tabloului, comunicată nouă de The Royal
Museum of Fine Arts din Copenhaga.
19136Pietro Musachia mort la 8 iunie 1870.
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Roger SOUTHON

Schimbarea prin
Tradiție
Roger Southon, membru activ al Supremului Consiliu al Ritului
Scoțian Antic și Acceptat – Marele Orient al Franței este o
prezență activă și de o mare finețe spirituală a tuturor întânirilor
la nivel înalt ale Supremelor Consilii ale Lumii. Lucrarea de față a
fost prezentată ca un răspuns la marile probleme ale
contemporaneității discutate la Barcelona, în mai 2011.

răsc mișcarea care deplasează liniile", spunea
un conservator neputând înțelege
schimbarea.
Și totuși, schimbarea e totodată

constantă și imposibil de oprit.
Schimbarea e viața.
Și tot ce e viu, în fiecare fracțiune de secundă își

înlocuiește celulele ce dispar cu alte celule. O singură
persoană, între nou-născut și bătrân, își schimbă de
miliarde de ori celulele. Putem spune despre oricare
dintre noi: "E diferit și totuși același".

Ce este valabil la nivel individual este asemănător cu
corpul social. De-a lungul timpului cuvântul schimbare a
trimis la noțiunea de progres. Ceea ce nu se mai
potrivește azi, când observăm că schimbările nu duc
obligatoriu spre progres. Schimbări denumite reforme
corespund la legalizarea unor drepturi câștigate și
anularea precedentelor, uneori mai evoluate social.

După filosofia lui Paul Ricoeur, civilizația se
caracterizează prin trei elemente: utilaje, valori și
instituții. Utilajele au un caracter cumulativ, în măsura în
care le poți acumula fără limită spre deosebire de valori
și instituții care pot antrena atât progresul cât și regresul.
În fața acestei incertitudini, Ritul Scoțian Antic și
Acceptat al Francmasoneriei Universale prezintă
avantajul unei securități ce decurge din Tradiția sa.

Noțiunea de schimbare

"Omul se naște, trăiește și moare". Toată lumea este de
acord cu această afirmație.

În spatele acestei evidențe se ascund concepții
filosofice foarte diferite. Tradiția occidentală opune viața
morții. Cea orientală, din contra, le împreunează. Pentru
că, dacă spunmem viață ar trebui în realitate să definim
perioada care separă nașterea de moarte, perioadă în care
fiinșa se mișcă, în sensul primar al termenului, prin acest
lucru misterios numit viață. Ceea ce înseamnă că viața
preexistă nașterii și rămâne în urma morții, evident în
forme diferite: "Nimic nu se pierde, nimic nu se creează,
totul se transformă".

Ceea ce numim noi azi viață a primit de-a lungul
civilizației variate denumiri: pneuma la greci, energie
fundamentală la egipteni, prana la indieni, Ki sau T'chi la
orientali... Dar de fapt este același lucru privind un ocean
de energie susceptibilă de a trece de la un element viu la
un altul printrțun proces pe care nimeni niciodată nu l-a
putut încă lămuri.

Diversele tradiții filosofice sau religioase au încercat să
prezintefenomenul sub formă alegorică: înviere,
reîncarnare... Dar toate sunt alegorii. Astfel,
reprezentarea ciclului azotului, întâlnit în cărțile școlare,
e mult mai simplu, și corespunde cu siguranță realității,
decât superstițiile filosofico-religioase.

Schimbarea constituie , deci, o realitate permanentă a
vieții și a ciclurilor sale.

Ceea ce este valabil pentru fiecare ființă este
asemănător și pentru civilizație.

"Macrocosmosul este precum microcosmosul".
"Ceea ce este sus este precum ceea ce este jos".
Să nu uităm simultaneitatea semnului și

contrasemnului.
Pentru a ilustra aceasta, să ne gândim o clipă asupra

propriei noastre civilizații. În secolul al XVIII-lea un

U
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număr de gânditori (Locke, Turgot, Condorcet...) au
teoretizat ceea ce mai târziu am denumit mitul
progresului. Ideea e simplă: progresul științific va aduce
inexortabil progresul economic, pe cel filosofic,
progresul moral și bunăstarea socială.

Prin recul, ideea pare acum naivă. Trebuie să
recunoaștem că probabil ea a corespuns realității acelei
epoci. Constructorii aveau să părăsească centrul Franței
pentru a înființa șantiere la Paris, Lyon, Bordeaux sa
Nantes, ori chiar... la Uppsala. Mergeau pe jos, cu prețul
suferințelor fizice și morale. Construirea căilor ferate
erau la sfârșitul secolului al XIX-lea un progres
considerabil. Nu ar fi fost de niciun folos încercarea de a
convinge muncitorii că această lume a transporturilor
avea și inconveniente. N'ar fi vrut în ruptul capului să
creadă așa ceva. În viziunea mitului progresului cine-ar
fi putut să'i condamne.

Lucrurile s'au schimbat în continuare, aspectul
progresiv blamat de ecologiști prin diminuarea
confortului natural nu determină pe nimeni să renunțe.
Se consideră azi că o schimbare poate corespunde unui
progres, dar în aceeași măsură și unui regres.

În cele mai multe cazuri balanța dintre avantajele și
incovenientele unei schimbări e dificil de apreciat.
Atomul care ne furnizează atâta energie, bogăție și
bunăstare antrenează consecințe pe care nu suntem în
măsură să le întrevedem în actualitatea fierbinte pe care
o parcurgem.

Singura rațiune poate fi privită prin teza globalizării.
Desființarea frontierelor nu poate decât bucura adepții
filosofiei universaliste., dar sărăcirea majorității
populației în contrast cu îmbogățirea nelimitată a unora,
dezvoltarea mecanismelor financiare pe care nimeni nu
le mai poate controla au consecințe dramatice.

Avem adesea impresia că ne găsim că ne aflăm într'un
tren de mare viteză și ne întrebăm dacă există vreun
mecanic în locomotivă. În aceste condiții nu e
surprinzător că deziluzia se generalizează. Un autor
recent, Alain Gérard Slama, vorbește de o "societate de
indiferență". Această demobilizare a cetățenilor constituie
pentru societățile democratice un risc considerabil,
asociat populismului și comunotarismului.

Totuși unele freamăte ne interzic pierderea speranței:
revolta popoarelor care'și scutură lanțurile, curajul
extraordinar a acesor bărbați și femei care'și dăruiesc
viața în numele libertății. Cu certitudine. Nu suntem
naivi. Entuziasmul, credința, indignarea nu pot exclude
luciditatea, prudența. Istoria abundă de revoluții care și-
au devorat copiii și oricine știe că un totalitarism poate
ascunde un altul. Nu mai rămân decât ca evenimentele la
care asistăm să ne aducă speranțe și corespondențele
nașterii unui nou ciclu, adică la o schimbare
fundamentală. Popoarele pe care le-am crezut
condamnate pentru totdeauna la legea robiei descoperă
brusc ceea ce Étienne de La Boétie spunea în secolul al
XVI-lea: "Opriți-vă în a sluji și veți fi liberi" sau "Tiranii nu
sunt mari decât pentru faptul că noi stăm în genunchi".

Este semnificativ faptul că aceste mișcări populare,
inițiate de tineri, nu sunt dominate de imprecațiile
uzuale împotriva occidentului, a imperialismului, a
sionismului sau masoneriei. Din contra ei sunt marcați
de revendicările libertății individuale, a demnității
persoanei umane. Șocul este deasemeni profund ca și
căderea zidului Berlinului. La fel, e greu de prevăzut
care va fi evoluția situațiilor la care inițiații trebuie să
rămână atenți, protejând valorile pe care multora le
displac și ar dori să le distrugă.

De o manieră generală, dorința noastră ca schimbarea
să reevină progres, să corespundă succesiunii pașilor
către "o societate mai bună și mai luminoasă" la care aspirăm
este necesar promovarea spiritualității umaniste, adocă  a
unei cercetări a binelui în micile noastre ființe. Nimeni
nu poate oferi cheia dar avem uneltele cu care am putea-
o fabrica.

Schimbarea prin Tradiție

Cunoașterea și dezvoltarea istorică a Ritului Scoțian
Antic și Acceptat aduce pe drumul inițiaților calitatea de
ciplitor al pietrei, plin de însușiri cavalerești, ale căror
virtuți (în sensul lui Platon și Aristotel) se dezvoltă în
templul interior echivalând cu societatea.
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 Astfel Justiția antrenează Securitatea,
 Înțelepciunea generează Prudența,
 Curajul produce Forță,
 și Toleranța permite Conviețuirea.

Dacă e să ne întoarcem la Paul Ricoeur, grație uneltelor
adunate am putea, noi, cei secreți și nu numai discreți, să
analizăm și să criticăm valorile și instituțiile pentru a le
ameliora. Să definim căile progresului științific care este
capabil să genereze totodată progres social și progres
moral. Într'un cuvânt busola progresului ar trebui să fie
în prezența schimbărilor chiar ființa noastră. Să nu uităm
cuvintele lui Joannis Corneloup:

"Dacă vrei strălucirea focului, meditează în Templu,
acționează asupra Forumului, dar păzește-te să nu transformi
Templul în Forum".

Aceasta antrenează o triplă datorie: abandonând
prejudecățile și cu respect pentru gândurile fiecăruia
promovează meditația, întărirea studiului
multidisciplinar (neuitând de Lao-Tse, Confucius,

Zoroastru, Isus, Socrate, Platon, Erasmus, Pascal...) din
marile arcane, afirmându-se cu discreție în ansamblul
iluminării sale; sub  marile religii20 și filosofii care au
marcat umanitatea să gândim la metafora înțelepciunii
chineze "iată fântâna, iată căldarea, iată sfoara, depinde
de tine să scoți apă". Printr'o alchimie misterioasă fiecare
grad scoțian naște o nouă muzică înainte de a se
scufunda în armonia universală. Este mereu un cerc al
gândirii ce hrănește acțiunea și acțiunea îmbogățește
gândirea. Deci acțiunea în forum, umilă și răbdătoare,
fără a fi spectaculoasă este menirea celor ce cunosc
tainele. August Blanqui a spus: "Revoluția nu înseamnă a
face salturi ci pași omenești. Așa că mergi mereu." În schimb
sufletul, templul tău nu trebuie profanat de preocupările
cotidiene.

Trebuie să recunosc: ades aceste datorii se pierd din
vedere. Templul și Forumul se amestecă și mulți cred că
de fapt s'a pierdut capacitatea noastră de a ne prezenta
idealurile în societate, abținându-ne de la angajamente
militante. Sunt unii care purtați de bune sentimente
doresc crearea unui rol fals, de supra partid pentru a
interveni în viața politică. Dar niciodată în istorie
schimbările care au condus la progrese veritabile nu au
au fost decât urmarea unei adevărate reflexii în liniștea
templelor.

Chiar cutumele, ritualurile, care după unii ar trebui
cunoscute pe de rost, se mai schimbă. Forma este în
mișcare, dar spiritul cunoașterii este același, conservat și
îmbogățit. Legrendele sunt aceleași pretutindeni, dar
numele personajelor diferă, alegoriile ținând cont de
filosofia și obișnuințele locului. Aceasta rămâne
învățătura Ritului.

Deci formele se schimbă fără încetare. Dar precum
viața, spiritul Ritului înfruntă timpul și frunzele de
acacia  trebuie să rămână mereu verzi.

Traducere și interpretare de

Liviu PENDEFUNDA

20 dacă e să vorbim de religii, înțeleg în primul rând mesajul lor de
înțelepciune în opoziție cu aspectul normativ, dogmatic, ca să nu spun
sectar în care se scaldă cea mai mare parte a lor.
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Carmen Veronica STEICIUC

Poesia pe Oadeci
Festivalul naţional de literatură “Eusebiu Camilar – Magda Isanos”
Ediţia a XVI-a, Suceava – Udeşti, 2011

n zilele de 12, 13 şi 14 mai
2011, Consiliul Judeţean Su-
ceava prin Centrul Cultural

„Bucovina”, respectiv Centrul pen-
tru Conservarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale Suceava, în colabo-
rare cu Societatea Scriitorilor
Bucovineni, Biblioteca Bucovinei
„I.G. Sbiera”, Crai Nou Suceava,
Librăria Cărtureşti Suceava, Casa
memorială „Eusebiu  Camilar”
Udeşti, Asociaţia Culturală „Mircea
Motrici”, Centrul Cultural “Unirea
sub Oadeci”, Biblioteca Comunală
“Constantin Ştefuriuc” şi Primăria
Comunei Udeşti, au organizat cea
de-a XVI-a ediţie a  Festivalului
naţional de literatură “Eusebiu
Camilar – Magda Isanos”.

Festivalul s-a desfăşurat la
Suceava şi Udeşti şi s-a bucurat de
prezenţa scriitorilor: Alexandru
Matei, Alexandru Goldiş, Petru
Cimpoeşu, Vasile Spiridon, Bogdan

Hanu, Gellu Dorian, Cassian
Maria Spiridon, Marius Chelaru,
Julieta Carmen Pendefunda,
Liviu Pendefunda, Elleny Pende-
funda, Constan-tin T. Ciubotaru,
Liviu Papuc, Lucian Alexa, Nicolae
Corlat, Lucia Olaru Nenati, Carmelia
Leonte, Ioan Prăjişteanu, Dumitru
Brăneanu. La manifestări au fost
prezenţi şi scri-itorii suceveni:
Constantin Arcu - preşedintele
Societăţii Scriitorilor Bucovineni,
Mircea A. Diaconu, Ion Beldeanu,
Nicolae Cârlan, Constan-tin Hrehor,
Doina Cernica, Liviu Dorin Clement,
Alexandru Ovidiu Vintilă, Isabel
Vintilă, Ion Cozmei, Viorica
Petrovici, Liviu Popescu, Constantin
Severin, Elena Brândușa Steiciuc,
Vasile Ursache şi subsem-nata.

Festivalul a debutat joi, 12 mai
2011, la ora 17.00 la Biblioteca
Bucovinei I.G. Sbiera, cu lansarea
volumului Mormântul comunismu-
lui românesc. „Romantismul revolu-
ţionar” înainte şi după 1989, autor

Alexandru Matei, editura IBU
Publishing, Bucureşti, 2011. Cartea a
fost prezentată de criticul literar
Alexandru Goldiş din Cluj şi de
scriitorul Alexandru Ovidiu Vintilă
din Suceava.

Şi pentru că anul acesta se
împlinesc 95 de ani de la naşterea
poetei Magda Isanos, manifestarile
de vineri, 13 mai, care s-au
desfăşurat la  Librăria Cărtureşti din
incinta Iulius Mall Suceava, au
început cu un moment Magda
Isanos – 95, urmat de lansări de carte
şi lansări de reviste literare, după
cum urmează: Cartea Firesc, autor
Petru Cimpoeşu, apărută la editura
Polirom în 2010, a fost prezentată de
criticul literar Mircea A. Diaconu.
Volumul de poeme Falii 9. Poema
sufletelor şi a pietrei, autor Liviu

Î

La Librăria Cărturești din Suceava: Constantin Ciobanu, Mihai Sultana Vicol, Liviu Pendefunda, Elleny Pendefunda, Mircea A. Diaconu, Petru Cimpoeșu și Carmen Veronica Steiciuc
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Pendefunda, apărut la editura
Timpul din Iaşi, 2011, a fost prezentat
de scriitorul şi jurnalistul Liviu
Dorin Clement. Cartea Îngerul meu,
autor Elleny Pendefunda, apărută la
editura Princeps Edit din Iaşi în 2011,
prezentată de asemenea de criticul
literar Mircea A. Diaconu, a fost
urmată de proaspătul volum Viaţa
preschimbată, autor Alexandru
Ovidiu Vintilă, apărut la editura
Timpul din Iaşi în 2011, volum
prezentat de Liviu Dorin Clement.
O carte plină de umor, apărută la
editura Paco din Bucureşti, în 2010, şi
care poartă titlul: Ole!Ole!Ole! Unde
mi-am bagat picioarele!, carte pe
care autorul Constantin T.
Ciubotaru a adus-o tocmai de la
Roşiorii de Vede, a fost prezentată
de scriitorul Nicolae Cârlan din
Suceava. Revistele literare prezentate
în festival au fost: Convorbiri
literare, Poezia, Bucovina literară,
Hyperion, Contact international,
Timpul, Dacia literară, Plumb,
Conta, Revista română.

Sâmbătă, manifestările au conti-

nuat la Udeşti, cu o vizită la
Biblioteca Comunală „Constantin
Ştefuriuc”, urmată de comemorarea
tuturor personalităţilor udeştene,
care s-a desfăşurat la Biserica Sf.
Dumitru din localitate. Pelerinajul la
mormintele scriitorilor Constantin
Ştefuriuc şi Mircea Motrici, a fost
urmat de binecunoscutul popas la
Casa memorială „Eusebiu Camilar”,
unde au avut loc loc expunerea
Elisabeta Isanos - profil literar
prezentată de Lucia Olaru Nenati,
decernarea premiilor pentru poezie,
proză scurtă şi reportaj literar,
precum şi lansarea cărţilor: Caiete
udeştene, care apare sub egida
Centrului pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale
Suceava din cadrul Centrului
Cultural Bucovina, Cultură şi
civilizaţie tradiţională în zona
etnografică Humor, autor Mihai
Camilar, editura Biblioteca „Miori-
ţa”, Câmpulung Moldovenesc, 2011
– carte prezentată de scriitorul Liviu
Popescu; Vizitarea Casei Memoriale
„Mircea Motrici” din Udeşti, a fost

urmată de un recital al laureatilor şi
al poeţilor invitati, conturat într-o
şezătoare literară pe Oadeci,
intitulată Poezia pe Oadeci –
Everestul udeştean.  Acolo, pe
acoperişul lumii, atât de aproape de
cer, cuvintele rostite au devenit
lumină şi au deschis inimile celor
prezenţi cu frumuseţea lor.

Reamintim că Festivalul naţional
de literatură “Eusebiu Camilar – Magda
Isanos” îşi propune să descopere, să
sprijine şi să promoveze noi şi
autentice talente în rândul tinerilor
autori de poezie, proză scurtă şi
reportaj literar de pretutindeni.
Premiile au fost acordate de
Consiliul Judeţean Suceava, prin
Centrul Cultural Bucovina, secţia
Centrul pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale.
De asemenea, un număr de 14
reviste literare din ţară au oferit
premii la această ediţie: Convorbiri
literare – Iaşi, Poezia – Iaşi, Timpul –
Iaşi, Poesis – Satu Mare, Contact
international – Iaşi, Dacia literară –
Iaşi, Plumb – Bacău, Ateneu – Bacău,
Porto Franco – Galaţi, Hyperion -
Botoşani, Bucovina literară –
Suceava, Conta – Piatra Neamţ,
Revista Română – Iaşi, Citadela -
Satu Mare. Juriul din acest an a fost
format din critici literari, poeţi,
prozatori, redactori şefi de reviste
literare, membri ai Uniunii
Scriitorilor din România. Partenerii
media ai festivalului au fost: Radio
România Actualităţi,  Crai Nou
Suceava, Monitorul de Suceava,
Obiectiv de Suceava, Jupânu’, Radio
Top Suceava, Intermedia TV, Plus
TV, Bucovina TV, Radio Iasi.
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Andra IORDACHE

și-a ascuns
gura între
genunchi

se uita la podea de la unu şapteşcinci
se arcuia pe vârfuri
de la unu optzeci i se dezvăluiau tălpile tăiate
mânjite de sânge cu care nu se rușina

s-a copt în frica de viaţă
ca într-o măciulie de mac
într-o zi şi-a ascuns gura între genunchi

şoptindu-și:
de fapt și scrii din ce în ce mai prost !

//poeţii o strâng la mese
şi îi susură poeme cu femei //

mai pleacă şi spre ea - asta atunci când
crede că merită măcar atât la pseudo-sfârşitul

acestei lupte
pe care nimic mai mult decât că se obligă să o

câştige

își descoperă fruntea cu palmele late şi reci
însemnate de atingeri ca ferestrele crăpate de

ger

când nu s-a mai dus spre ea
s-a îngropat scindându-si pieptul și

și-a făcut un culcuş moale şi primitor în palmele
ținute căuș

doar străzile se desfăceau în scobitura tălpii ei
printre pietre de râu și cursuri de apă

a urmat o vreme cu gene smulse și mizerie
cu rânjte date de dinţii mici şi haine prea largi
cu peisaje dense mânjite de ceaţă

madame,descoperise neînfrânarea şi o cercetase
pe îndelete

o lume în care se termină capătul nostru

îi desenez cu vârful unghiei lungi , atent lăcuite
:
contururi de aripi pe omoplaţi rugându-mă să

apară ,
să-i cresteze pielea .

Premiul Revistei Contact international și al Revistei Poesis
la Festivalul naţional de literatură “Eusebiu Camilar –

Magda Isanos” 2011
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alături de tot ce
curge în jurul
trupului meu
sondeaza-mă până găsești în mine cursul unui

râu sinuos
în care femeile vin să se scalde , rând pe rând
de păcatele imaginare a celor ce le-au cuvântat

nopțiile
nu le judec pentru că încep să se scarpine de tot

felul de închipuri
aș vrea să primesc de le toate femeile ce vin pe

aici o piele M-A-R-E
largă și moale și niște sfoară să o pot lega stâns
alături de tot ce curge în jurul trupului meu

nu știam când se pierduse femeia
ce-o purtasem atâta vreme aproape
în restul timpului se dosea în mine  ca o

prietenă
ce seara îmi dădea stingerea
se spovedea tot în mine și mă eliberează
apoi o luam împreună de la capăt

când se pitește
cuibărindu-se în brațele mele  de la cot in jos
îmi strâng  brațele la piept aplatizându-mi sânii

îi permit să-și scoată , cu un gest obscen
bretelele….

să-mi mângaie conştiincios trunchiul cald,
să-mi ascundă chipul încercat,pentru că
pozează doar sub egida trupului ambalat în

natură proprie.

dincolo de altar
mi se broda o
svastică
sunt mică , între degete şi tălpi
cu marginea roşie a buzelor mi-am dat jos

ciorapii
aveam picioarele ude nisipul mi se strînsese sub

unghii

din somn aud cum trunchiurile se prăbuşesc
mereu și mereu între largii mei umeri
mă ridic din pământ în faţa zilei de ieri

îmi mângâi gleznele , mă fac cerc
m-aș fi putut ridica dar și tu ştii că
bărbaţilor le place de femei înjosisându-se

m-ai luat în braţe mi-ai dat capul pe spate
priveşte cerul ai spus
//dumnezeu nu–și mișcă pleoapele pentru tine

copilă//

mi-am pus mâna la ochi
din palma mea linia vieţii se scurgea în fâşii
pe acolo s-a strecurat noaptea gerul, a lins tot

pământul

ai privit mai departe
de dincolo de altar mi se broda o svastică mare

ca mai apoi , să fiu dată afară scurt
nu am nimic de luat cu mine
așa că ies din propria mea piele cu mâinile în

buzunar
iar pe scări mă întâlnesc cu viitoarea locatară



Toamna 2011 | Contact international 873

Elleny Pendefunda, Vulcani înghețați

întinzându-ți
picioarele până
la Dumnezeu și
înapoi
poți să ieși , poți să te visezi femeie
nu o să-ți mai biciuieti spatele cu coada lungă și

țeapănă

picioarele tale suprarealiste coborâte de acolo
de Sus

în clipele de vulnerabilitate divină sunt două
cronici
două arce perfecte ce te poartă pretutindeni
iar când vor să fie aproape de restul trupului

tău

se aruncă împreună după cap strâns legate de
gât

apoi,urmează să-ți încrucișezi turcește picioarele
pentru plăcerea de a-ți resimți
scobitura tălpii in arcuirea coapsei
și rând pe rând îți descoperi îmbinările
exersezi zi după zi
până când trebuie să te ridici
redevenind : "Domnișoară"
curată , îți permiți să o iei de la capăt
în fața oglinzii în lupta ta de la: „trup la trup”

culcatul
devreme avea
un rost
un fir de iarbă crudă între dinţi
îmi imaginasem de nenumărate ori oraşele
habar nu aveam ce era dincolo de muntele din

faţă
știam că și vitele au hălăduit în fiecare

primăvară
mai departe decât am ajuns vreodată

ieşeam uneori dimineaţa în livada pustie
unde fructele săreau de pe creangă
rostogolindu-se lângă tălpile mele umezite de

rouă
căpătau lustru
când le plimbam între palme
le feream de arșița verii
și uitându-mă la neclintirea crengilor
muşcam adânc dezgolindu-le sâmburele

drumul s-a rupt după ploi
iarba ce-a crescut s-a răsturnat în noroi
ca lucrurile importante să rămână neîncepute
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e timp pentru a
dezlega
drumuri
știai că o să-mi placă de tine :
//îmi mușcai genunchii , ii mângâiai cu

barba//
amândoi îi studiasem pe ruși , eu aveam ceva

din Margareta
tu ceva din Woland
așa nu m-a durut niciodată mai mult propria-mi

înfrângere
W.
păşeai atât de sigur pe pietrele reci,alunecoase
dintre cuvintele înnecate în conotaţii
în nopţile în care ne râdeam în nas traversînd
podul de pontoane
de acolo am desprins multe monezi ale
anotimpurilor trecute
ambele lor fețe erau cap așa știu când nu pot

pierde
în beznă foloseam un fir pentru a-mi ghida

cuvintele
altminteri te-ar fi plesnit peste gură ,
ca să se abată din drumul către destinația lor

până atunci
-am-fost-o-fată-frumoasă-
ce nu a mai iubit niciodata pe nimeni
cu trupul ei de sticlă

inima mea avusese perioade de mare activitate ,
se întărise

dar acum iți răspund încordându-mă
iartă-mă

W. mi-ai ieşit în cale cu/fără de - trup
păşeai pe durere despicând-o agale,deja departe
după ce mi-ai vândut lumea

acum e timp destul pentru a dezlega drumuri
e ca atunci cînd îţi intră părul în gură şi nu mai

ştii
ce se întîmplă afară

ne trăgeam
craniul
mercenarilor ca
pe o glugă
luaserăm doar flăcările lumânărilor de la părinţi
nu a mai fost timp nici să ne legăm şireturile
bocancilor de glezne
" viii nu-și uită morţii"
se repeta în liniştea împărţită frăţeşte între

soldaţi

când se lăsa noaptea şi se făcea frig
drept haină peste adierile morţii
ne trăgeam craniul mercenarilor ca pe o glugă
la câţiva centimetri de buze ca la o vamă

prin stuf , pe sub funduri de bărci
se îngălbeneau trupuri
se decojeau în râpe unul
pe celălalt piele după piele
până la os
încât vor face dealurile să crească necontenit

într-un târziu am ieşit dintre trestii
gonit de ţipetele cailor
mersul cadeților deznodase malul ocolind

stâlpii
şi dând râului cotul s-au pierdut în apă

le-au rămas urmele proaspete din noroi
dar peste uniforme valurile deja îi botezaseră

♣
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Dorina BOBEICĂ

Fantasticul în arta
copiilor

umea înconjurătoare este
fantastică şi minunată!* Ea
este colorată, şi fără culori

n-ar fi numai tristă, ci ar părea
moartă. Deosebirea dintre o zi de
vară fantastică - însorită, scăldată de
cerul albastru, smălţuită de flori,
frunze şi iarbă - şi o zi de toamnă
târzie, ploioasă, mohorâtă, este mare.
Total lipsit de culoare este
întunericul absolut. O rază slabă de
lumină naşte culori, de ea depinde
existenţa fantastică a culorilor:
lumina este chiar izvorul lor!

Totodată, culoarea este princi-
palul mijloc prin care omul deose-
beşte şi recunoaşte elementele şi
fenomenele naturii. Varietatea orelor
zilei - de la razele viorii ale zorilor, la
gama de roşuri aprinse ale răsăritului
şi până la lumina albă, intensă de
amiază; culorilanotimpurilor - de la
boarea verdelui crud şi armoniile
pastelate ale primăverii, la culorile
puternice de vară, apoi la toamna
aurie plină de roade, la alb - cenuşiul,
vrâstat de copaci negri de iarnă;
întunecarea vânătă — albastră
dinaintea furtunei şi lumina verzuie -
aurie a liniştii de după vijelie,
curcubeul etc. precum şi culoarea
tuturor lucrurilor au dat oamenilor o
fantastică inspiraţie. Culorile au stat
la baza cunoaşterii lumii de către
oameni.

Unii cercetători au dovedit chiar
că omul percepe mai întâi culoarea şi
apoi forma lucrurilor.

Fantastică poate fi o lucrare
realizată extraordinar de bine şi este
foarte bună.

Semnificaţia pe care copilul o
dă obiectelor şi fenomenelor din
jurul său, în funcţie de felul în care
ele se leagă de experienţa sa nemij-
locită, de trebuinţele şi trăirile pro-
prii în plan afectiv şi motivaţional,
nu corespunde întocmai cu cea
reală.

Primele mâzgăleli ale copilului
sunt legate de desen (pictură) în
acelaşi fel în care primele gângureli
ale lui sunt legate de vorbire.

Desenul copilului între 2 - 3 ani
are un caracter involuntar, el are
caractere originale fanteziste. El este
stimulat doar de urma pe care o lasă
creionul sau pensula pe obiectele
respective. El are idei originale şi
desenează pe toate suprafeţele care-i
apar în cale: pereţi, mobiel, garduri
etc., pentru a trage linii care nu au
încă o semnificaţie stabiltă dinainte.

Copilul nu are conştiinţa că
mişcările mâinii sunt legate de urme-
le pe care le lasă creionul (pensula).
El desfăşoară prin mişcările necon-
trolate ale mâinii o energie nedirec-
ţionată, dar care îi dezvoltă abilitatea
de a face urme.

Un pas înainte este marcat de
momentul în care copilul descoperă
că între mişcările mâinii lui, între
degetele acesteia, şi urmele creionu-
lui este" o legătură. Acum el încearcă
să dea nume mâzgălelilor manifes-
tând şi intenţia de a le contura.

în faza de incapacitate sintetică
în care copilul de 3 - 4 ani îşi
controlează mâzgăliturile desfăşu-
rând o activitate imaginativă de tipul
jocului. Este un pas foarte important
deoarece copilul pune formele
determinate ale mâzgăliturii sale în

legătură cu formele anumitor obiecte
încetând să gândească prin acţiune şi
începând să gândească prin imagini.
Astfel el îşi identifică mâzgăleala cu
lumea reală.

Un alt pas înainte apare când
copilul încearcă, printr-un model
intern, să descrie un anume
eveniment care 1-a impresionat mai
mult. în această etapă copilul are
nevoie de multă încurajare din partea
educatoarei.

Faza realismului intelectual
apare la vârsta de 4 - 6 ani şi ţine
până la 9 - 10 ani. Este o etapă
fluctuantă cu regresuri şi cu dezvol-
tări rapide, fiind considerată cea mai
favorabilă pentru dezvoltarea capaci-
tăţii de desenare a copilului.

Desenele schematice ale copilu-
lui au două caracteristici:
- Repetiţia frecventă a desenelor
simbol pentru reprezentarea figurii
umane, cât şi pentru forme imaginate
sau din natură;
- Aranjamentul figurilor - scheme
de-a lungul liniei situată la baza
paginii. Copilul desenează ceea ce a
reţinut din ce a văzut, ceea ce înţelege
şi cum înţelege.

În faza realismului vizual, între
9 - 1 0 ani, copilul este preocupat să
redea aspectele vizibile ale obiectelor.
Educaţia artistică - plastică înar-
mează elevii cu mijloacele de
exprimare plastică şi le orientează
observaţia de la aspectele exterioare

L
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spre studiul structurilor din natură
dezvoltându-le potenţialul creator.

Imaginaţia copilului este o forţă
revelatoare care stimulează unitatea
gândirii copilului îmbinându-i acţiu-
nea cu inteligenţa şi acestea cu
experienţa lui artistică - plastică.

Ea îi permite evocarea imagini-
lor, având un rol educativ. Imagin-
aţia elevilor nu trebuie considerată ca
o evadare din viaţa prezentă pentru a
construi castele în nori şi acestea într-

o lumină cât mai roză.
Pentru copil visul şi fantezia
se aseamănă cu o rampă de
lansare către ineditul dome-
niu al creaţiei plastice. Cu
ajutorul imaginaţiei şi sub
îndrumarea profesorului,
elevii pot face diferite aso-
ciaţii, combinaţii şi analogii
sporindu-şi capacitatea de
reprezentare.

Odată cu dezvoltarea
capacităţii de reprezentare,
profesorul trebuie să le arate
şi tehnicile de reprezentare
prin care elevii să-şi poată
materializa imaginaţia, visul
şi fantezia lor şi să se poată
bucura de compoziţiile reali-
zate.

Umberto Eco este teo-
reticianul „operei deschise",
al şcolii de abordare infinită
a operei de artă autentice.

Prin absenţa ei, arta e un semn al
infinitului şi al dorinţei de trans-
cendenţă.

În privinţa artei, nu trebuie să
sperăm că vom găsi în ea „ultimul" şi
„marele" adevăr. Ea nu este depozi-
tarul sensu"total". Adevărul operei
stă în noi şi se naşte în urma
interacţiunii cu opera artistică. Ea ne
deschide o cale, propune moduri de
înţelegere, sugerează posibile direcţii
pe care le putem urma.

Arta nu ne transmite un mesaj
definitiv. Desigur, din punct de
vedere material, arta pare a avea o
structură precisă, o formă identifica-
bilă - un text scris, o pictură, un
tablou, o melodie, etc. - finită în
spaţiu şi timp. Însă în privinţa
semnificaţiei, opera este sursa unei
descifrări multiple şi infinite.

Receptorul va proiecta în operă
propriile sensuri, în funcţie de
cultura sa, de experienţa, de vârsta şi
de propria sensibilitate. Infinitatea de
sensuri ale operei de artă constă în
multitudinea înţelesurilor posibile.
Mesajul artistic nu este oferit; el e
construit împreună cu lectorul, cu
spectatorul sau privitorul. A avea
pretenţia receptării definitive a mesa-
jului e semnul neînţelegerii operei de
artă.

Opera de artă e un simplu
„semn" ce aşteaptă să i se atribuie o
semnificaţie. Aceasta constă atât în
ceea ce este oferit, dar mai ales în
ceea ce se află înăuntrul fiecărui
receptor. Artistul e responsabil de
structura pe care o schiţează, iar
lectorul de ceea ce „împlineşte" prin
propria contribuţie.

Opera artistică îţi găseşte împli-
nirea în dinanmica unei interiorităţi,
mereu nouă şi proaspătă. Nichita
Stănescu afirma: „NU" ai cum să vezi
zâne, dacă nu eşti „zănatic". Opera
aşteaptă să fie înviată ori de câte ori
este receptată. Ea este atât de mare
pe cât de bogat şi generos este
sufletul nostru.

Ca să ne bucurăm de frumu-
seţea din jur, trebuie ca, mai întâi,
ceva din ea să preexiste în noi.

„Rodirea" nu este deplină, dacă
„sămânţa" nu a fost sădită în noi.
Pentru a recepta arta, e bine să ştim
câte ceva despre ce este şi ce-şi
propune ea. Pentru a recepta opera
artistică, trebuie ca însăşi viaţa
noastră să fi devenit, într-un fel,
„operă de artă".
________________________
* Lucrare premiată la Simposionul cu același
nume din cadrul Concursului Internațional
de Artă Plastică "N.N.Tonitza". Autoarea este
profesor coordonator cerc de creaţie plastică
la Palatul Copiilor şi Elevilor Reşiţa.

Medalia Sfântul Luca a revenit în acest an lui Elleny Pendefunda la
Concursul International de Artă Plasică "N.N.Tonitza" Bârlad

Liviu Pendefunda și Năstasă Forțu apreciind calitatea lucrărilor trimise pentru jurizare din întreaga lume către Bârlad
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Dionisie DUMA

Dionisie Duma – Poeme
Διονύσιε Ντούμα - ΠΟΙΗΜΑΤΑ
(από τον τόμο Lângă liniştea inimii / Auprès du silence de coeur
(Κοντά μου η ηρεμία της καρδιάς, ), Εκδ. PAX AURA MUNDI,
Galaţi, 2008)

Μετάφραση στη ρουμανική γλώσσα:
Valeriu MARDARE

***
Nimic
pe lume
mai trist
ca zăpada strivită
de
urmele tale !

Ziua de ieri
Ziua de ieri a
pierit în perdele
şi pe fruntea mea
îngerii au pictat
umbre albastre
cine moare acum
va intra, desigur,
în Veşnicia Dorului.

στον κοσμο
δεν είναι τίποτα
πιο θλιβερό
από το χιόνι
πατικωμένο από
τα βήματά σου.

Η χτεσινη
ημερα

Εξαφανίστηκε
η χτεσινή ημέρα
ανάμεσα στις κουρτίνες
και πάνω στο μέτωπό μου
οι Άγγελοι ζωγράφισαν
γαλάζιες σκιές
όποιος πεθαίνει τώρα
θα μπει βεβαίως
στου Καημού την Αιωνιότητα.
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Perspectiva
Sufletul tău
căptuşit cu
cărţile mele
şi unghiul de
pasăre în
care-ti zăresc
profilul
imaculat.
Ceva îmi
spune că
nu vom
pieri în
aceeaşi secundă.
Până atunci
pentru siguranţă
deplină mi-am
transferat inima
în pulsul
timpului tău.

Lângă liniştea
inimii

Mâna ta
trezeşte sunete
pe harpa târzie
alunecând
spre delir.
Se împuţinează vinul
In cupa luminii.
Văd cum
ajungi la
puterea
lacrimii mele.
Acest straniu
decor între
viată şi moarte
și Cântecul tău
aşezat cu grijă
lângă liniştea inimii ...

Προοπτικη
Η ψυχή σου
γεμισμένη με τα βιβλία μου
και το ορνιθοειδές σχήμα
‘οπου διακρίνω
το αγνό περίγραμμά σου.
Κάτι μου λέει
πως θα χαθούμε την ίδια στιγμή.
Μέχρι τότε
για την πλήρη σιγουριά μου
μετέφερα την καρδιά μου
στο σφυγμό της εποχής σου.

Κοντα στην
ησυχια της
καρδιας

Το χέρι σου
ξυπνάει τους ήχους
στην όψιμη άρπα
γλιστρώντας προς το ντελίριο.
Λιγοστεύει ο οίνος
στο κύπελλο του φωτός.
Σε βλέπω να φτάνεις
στη δύναμη του δακρυού μου.
Τούτος ο παράξενος διάκοσμος
μεταξύ ζωής και θανάτου
και το Τραγούδι σου
που τέθηκε προσεκτικά
κοντα στην ησυχία της καρδιάς...
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Mariana RÂNGHILESCU

Jack Kerouac –
Pe drum

ealitatea morală con-
flictuală sub imperiul
căreia acţionează omul
modern este evidentă
în romanul cel mai

cunoscut al lui Jack Kerouac, Pe drum.
Era perioada Războiului Rece.  În
America domina familia şi anticomu-
nsimul. Cultul libertăţii individuale şi
al autodeterminării conştiinţei, orgo-
liul detaşării de orice altă voinţă
decât cea proprie devin repere ale
omului american, căutător frenetic al
adevărurilor supreme, indiferent de
mijloacele folosite – de la călătorii
iniţiatice la sex şi droguri.

Povestea romanului Pe drum de
Jack Kerouac se află în titlu. Poves-
titorul este Sal Paradise. Ca tânăr scri-
itor de succes, îl cunoaşte pe fostul
deţinut Dean Moriarty. Pe vremea
când era închis la un penitenciar din

New Mexico, îşi arătase, prin nişte
scrisori, dorinţa de a învăţa „despre
Nietzsche şi alte minunăţii intelec-
tuale.”. Dean este un „drop-out”, un
extremist pentru timpul lui, care nu
are o denumire, dar semenii din
autobuze se întorceau să-l vadă pe
„ţâcnitul ăla agitat”. În Vest, îşi
petrecuse o treime din timp în sălile
de biliard, o altă treime la închisoare
şi alta în biblioteca publică. Imaginea
unei societăţi dominate de muncă
reglată  şi datorie, Dean o schimbă cu
viziunea lui de viaţă liberă, inde-
pendentă.

Prietenii new-yorkezi ai tânărului
scriitor se aflau în tabăra negati-
viştilor şi de aceea s-a lăsat fascinat
de această poftă de viaţă carismatică
„Dean însă se repezea printre
oameni, în căutare de pâine şi
dragoste.”.

În maşini rapide, făcând auto-
stopul, cu autobuzul, cu maşini
împrumtate cutreieră continentul.
Trăiesc din nimic sau acceptă locuri
de muncă de scurtă durată şi cu bani
puţini. Adepţi ai hedonismului, beau
whisky şi bere: „Mă îmbătam şi nu-
mi păsa de nimic” sau ” aveam parte
de vremuri formidabile împreună.
Încercam să comunicăm cu absolută
sinceritate absolut tot ce aveam în
minte. A trebuit să luăm benze-
drina.”.

Este generaţia tânără a cărei
caracteristică era de neţinut în frâu.
Impuneau un nou sentiment de viaţă,
de spontaneitate, de trăire şi adevăr.
„hipsterii sordizi ai Americii, o nouă
generaţie beat căreia mă alăturam
încet-încet şi eu”. Muzica lor era
Bop-ul, jazz sălbatic, improvizat,
Dumne-zeii lor se numeau Charlie
Parker şi Dizzy Gilespie. Iată cum
descrie un concert: „Basistul se
apleacă peste chitară şi atacă cu forţă
un ritm mai rapid, mai iute, tot mai
iute, nu se mai oprea. Sharing
dezlănţuie acordurile: se rostogoleau
din pian în ropote repezi de aveai
impresia că solistul nu mai are timp
să le ordoneze. Se rostogoleau, se
rosto-goleau, aidoma valurilor” (p.
181).

La San Francisco lucrează ca
paznic la barăci:” poliţist cu însăr-
cinare specială”. Părăseşte slujba şi
se îndreaptă spre L.A. Laitmotivul
lor este lipsa oricărui motiv de îngri-

R
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jorare: „ e important pentru noi să
înţelegem că nu suntem îngrijoraţi
chiar de nimic.”. La San Francisco,
descrie imaginea tinerilor homosexu-
ali. Apoi pentru o vreme lucrează la
culesul bumbacului. Urmează alt
popas la Sf. Louis. Vine la mătuşa lui
şi din nou „ţâcneala mă pocnise şi
numele ei era Dean Mariarty”. Mereu
vine pe drum, gonind pe lîngă apele
albastre ale Golfului şi atunci la radio
începe o chestie absolut dementă: era
programul Chicken jazz „Gumbo din
New Orleans, numai discuri de jazz
trăsnet, interpretat de negri, cu un
disc jockey care spunea „Nu vă faceţi

niciun fel de griji!”. Nu lipseau
dorgurile:” În noaptea aceea Marylou
s-a drogat ca la carte, marihuana,
benzedrină, alcool, ba chiar l-a rugat
pe Bull să-i facă o înţepătură cu
morfină.” (p.210).


Plăcerile sunt scopul vieţii lor,

asta e etica personajelor. Dean e tipul
care nu-şi asumă nicio responsa-
bilitate: Marylou l-a părăsit după ce i-
a făcut atâtea lucruri  îngrozitoare.
Era Sfântul Prost. Fetele îi cădeau în
braţe, atrase doar de forţa lui de
persuasiune şi de ceea ce le spunea.

Rău tratată este şi Cameille. Singurul
pasaj frumos este declaraţia pe care i-
o face Povestitorul la vederea îngeru-
lui preriei:” Aş renunţa la orice şi m-
aş arunca la picioarele ei, dacă nu m-
ar vrea, pur şi simplu m-aş azvârli de
pe acoperişul lumii.”.

Nu putea lipsi baseball-ul, jucat
pe un teren plin de zgură de lângă
depoul din Long Island. „Beat
generation” era, pentru Jack Kerouac,
generaţia „beatitude”, a fericirii, o
mişcare spirituală, care avea parte de
viaţă mai mult decât ţeparii care se
gândesc numai la bani şi la carieră. În
toate oraşele sunt prieteni sau
camarazi de drum, se poate sărbători
până la leşin:” Oh! Miroase a
oameni!” răcni Dean şi îşi ţinea faţa
pe geam afară, mirosind. Ah!
Dumnezeu! Viaţă!”.

Cititorul poate intui că un aseme-
nea om va sfârşi tragic. Lipsa totală
de reguli, de ordine îl duce în final la
o singurătate covârşitoare. Ca prie-
ten, nu este de încredere, şi Sal se
distanţează de el.

Eroii lui Jack Kerouac au fost
denumiţi urmaşi ai personajelor lui
Mark Twain din Huckleberry Finn: „a
înlocuit râul cu şoseaua, pluta lentă
cu maşina rapidă, sclavul negru cu
exaltatul căutător al libertăţii.” (The
New York Timmes Bock Reviev). De
asemenea, Dean mă duce cu gândul
la Holden, un rebel, drăguţ. Eroul lui
Salinger din De veghe în lanul de secară
visează la o viaţă liberă, în mijlocul
naturii, departe de toate civilizaţiile şi
de toţi „blestemaţii” de adulţi şi de
lumea lor de minciuni, în care totul se
învârte în jurul banilor, a renumelui
şi a puterii.

După lectura romanului constaţi
că eşti fascinat de poveste, de modul
cum e scris: fără convenţii, presărat
de expresii („cool”, „hip”, „dig”) pe
care le folosesc doar negrii. Autorul a
înlărurat obstacolele literare, gramati-
cale, scriind ceea ce i-a venit din
adâncurile interiorului său. Coboară
literatura în stradă, iar pe Povestitor
îl scoate din „turnul de fildeş”,
făcându-l să scrie „pe drum”.
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Catinca AGACHE

Ion Weidner Ciurea
un poet religios

riginar din Covasna1, crescut într-un  mediu
bilingv (trilingv), cu studii superioare urmate
de o perioadă de parcurgere a ierarhiilor

universitare şi de un doctorat în filosofie la Cluj2, Ion
Weidner Ciurea şi-a schimbat brusc destinul (1980),
alegând să rămână  în ţara Nibelungilor, unde a cerut
azil politic, dimpreună cu soţia sa, Rodica Weidner
Ciurea. Cu o experienţă de două decenii de jurnalist,
redactor principal la postul internaţional de radio
,,Deutsche Welle” din Köln, redacţia română, unde
ajunge după mari dificultăţi de integrare3, Ion Ciurea
înscrie un debut editorial târziu (1998, ,,Junimea”), după
revenirea acasă (1989) şi regăsirea rădăcinilor româneşti.
Titlul acestui prim volum de versuri, Căutări,  este foarte
sugestiv pentru anii de obsesive întrebări pe care,
conştiinţă poetică modernă de formaţie filosofică, n-a
încetat a şi le pune, înainte şi mai ales  după ruptura de
ţară. El cuprinde poezii de tinereţe (de dinainte de a se
refugia  în oraşul de pe malurile Rinului) şi altele  scrise
după o perioadă de pauză, când a revenit la  uneltele de
scris . Au urmat apoi  noi volume – Nelinişti (Iaşi, 1998),
Zbor între milenii (Braşov, 2000), Mă cheamă ţara (Braşov,
2001), Veşnicia Trecerii (Sf. Gheorghe, 2006) – care
marchează trepte diferite de evoluţie a discursului său
liric. Parcurgând drumul dinspre sentimente- explozii
de purităţi adolescentine în faţa miracolului vieţii, a
creaţiei în sine, spre forme de expresivitate, trăiri
raţionale, lucide, legate de problematica existenţială,
frământări majore ale vieţii, autorul s-a întregit, şi-a
conturat propriul imaginar poetic.

1 Născut la 20 februarie 1940, din părinţii Gheorghe şi Margareta
Ciurea, având un frate, Mihai, şi o soră, Rodica.
2 Şcoala primară în Covasna( 1947-1952),Liceul Teoretic din Sighişoara
(1952-1956), Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Facultatea de Istorie-
Filosofie(1958/1963), cadru universitar la Institutul Politehnic din
Cluj(1963-1980), doctorat în filosofie (1974).
3 Însuşirea limbii, total necunoscute; peregrinări prin şapte localităţi
diferite în căutarea unui serviciu; cursuri la Goethe Institut(1981-1982),
Computer Bildungs-Institut/Wiesbadeb(1982-1983), Heilpraktiker
Schule/Mainz(1983-1984), trei ani de zbateri pentru reîntregirea
familiei(fiul, care acum locuieşte la Londra, fiica, care locuieşte acum în
Germania )

Tematicile, motivele, leitmotivele transcriu  o
diversitate de abordări lirice, o bogată gamă de trăiri şi
sări poetice: de la candoarea şi mirările în faţa
miracolului lumii şi al vieţii la o viziune clară,
pătrunzătoare, asupra complexităţii existenţei
universului, a profunzimii lumii interioare, de la tonul
jovial la cel grav, de la contemplaţie la reflexivitate şi
privire inlăuntrul lucrurilor, cutremurat . Dincolo de
forma care o îmbracă (pastel, elegie, sonet, meditaţie,
vers clasic sau vers alb, modern, postmodern), ele
exprimă un grad înalt de conştiinţă umanitară, de
credinţă în virtuţile morale, ca soluţii de salvare a
umanităţii. De remarcat că se păstrează întotdeauna în
lumină, lumina de dincolo de îndoieli şi zbuciumul
existenţial al desţăratului ce-şi caută sprijin cel mai
adesea în credinţă, în conştienţa omniprezenţei
Divinităţii, tonul general fiind acela de optimism
filosofic. Astfel că ,,peisajele” sale sunt, cum  remarca Al
Husar, un admirabil ,,exerciţiu de umanitate”.4 A reuşit
să pătrundă la marile probleme ale existenţei, dar, în
acelaşi timp, a rămas cu picioarele înfipte adânc în
pământ, pământul ţării de care  este legat prin limbă şi
prin devenire, trăirea rupturii de ea fiind născătoare de
nostalgii lirice (,,Arcadia mea/ departe în timp şi
spaţiu// În timp / Arcadia rămâne difuza mea copilărie
//În spaţiu/ Arcadia mea sălăşluieşte în «ţara de
dincolo de munţi»”- Et in Arcadia ego). Poezie religioasă (
mai exact încărcată de religiozitate) sau poezie patriotică
– rar regăsite în peisajul liric autohton postdecembrist -,
poezie de dragoste sau filosofică, de introspecţie a
condiţiei umane  şi cu temă cosmogonică, poezie a
realului, cu trimiteri la politic, putere , deci poezie

4 Coperta 2 la vol. Nelinişti.

O
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politică, sau cu temă istorică,  poezie subiectivă sau
obiectivă, ea se află  într-un continuu balans între suflet
şi raţiune, între emoţional şi luciditate, excelând prin
sinceritate şi seninătate, sfidând modele literare ale
vremii. Alternanţa stărilor poetice – credinţă pioasă şi
recunoştinţă, încredere  sau incertitudine şi lehamite,
blestem sau rugă –, reluările obsedante ale unor teme,
motive, problematici, simboluri sunt treptele pe care le
urcă mereu sau le coboară în abordarea problematică a
omului raportat la infinitul cosmic, la univers, a
microcosmosului raportat la macrocosmos.

Marea temă a  revelării  omniprezenţei demiurgice
este fundamentală în acest prim volum, autorul
procedând la o reexaminare a fiinţei  îndepărtată de
esenţa cunoaşterii. Nu este vorba despre o poezie
religioasă manifestă, ci de una imanentă, în care domină
viziunea creştină asupra existenţei umane, de unde şi
seninătatea pe care o transmite. El nu înalţă imnuri
precum Ioan Alexandru, nici  nu-şi propune o ,,Cântarea
Cântărilor”5 ca Vasile Voiculescu  ( ,,Ultimele sonete...”) ,
ci, mergând pe linia lor, pe linia marilor poeţi de

5 În opinia IPS Valeriu Anania.

inspiraţie creştină (Mihai Eminescu – imnurile mariane,
Nichifor Crainic, Radu Gyr, Daniel Turcea , cei
menţionaţi mai sus, etc), cultivă o poezie religioasă,
remarcabilă prin sinceritate şi marea forţă de sugestie, o
poezie ce impresionează prin simplitatea expresiei, prin
pioşenia gândurilor exteriorizate. Versurile din volumul
Căutări par exerciţii sacerdotale de convorbire cu
Divinitatea ale unui spirit vizionar (,,M –am întâlnit cu
Dumnezeu/ în visul meu de aur”- Revelaţie divină ; ,,Şi
mi-a spus Dumnezeu:/ Din anul- început de mileniu,/
mamele vor naşte altfel de copii,/ născuţi dintr-o
plămadă nouă/ pe care am conceput-o acum.” - Paradis)
. Taina facerii e adânc incifrată în bobul-ou (,,bobul-
grăunţă, bobul- sămânţă./ Bob-Ou/ Chitesenţă a vieţii/
Scânteie a începutului,/« miracolul bobului-sorginte.»”).
Marele Infinit, Micul Infinit, Primul Început, , Materia/
Antimateria (,,prezenţe eterne”), oceanul-apă, oceanul-
stele sunt toate miracole ale lucrării divine a devenirii
noastre (,, Ne măsurăm forţele cugetului/ Cu enigmele
Marelui Infinit.”- Infinitul).  Eul poetic caută adevăruri
privind condiţia umană, sensul existenţei umane (,,să
ştiu citi în infinitul lumii”), asumându-şi dureros limita
cunoaşterii, ,, misterioasă mască” a universului (,, Sunt
prizonier în strâmta mea celulă”). Meditaţia asupra
acestora este reluată în forme ritualice.  Ideea pe care o
transmite e că toate încercările umanităţii sunt supuse
relativităţii, misterul lumii rămânând, blagian,  adânc
incifrat (,,Măsurăm/ Cu rigla simţurilor noastre/
îndoielnice/ oceanul de sub noi/al lumii văzute şi
nevăzute/ coborând până/ în bezna abisului.”-
Relativitate), singura certitudine fiind imensitatea
universului şi a timpului. Imaginea Demiurgului este
raportată continuu la perspectiva limitată a omului din
unghiul căreia încearcă câteva definiţii (,,Viaţa?/ strigăt
de durere al materiei// Sufletul?/ al instrumentului
muzical OM/ la care Creatorul cîntă/ /Universul//
sinteză a reacţiilor/ poliforme, omniprezente,
omnipotente,”), analogii (,, …mă regăsesc în tine lut
ars// martor al creativităţii/ şi mesaj al geniului uman/
Îţi descifrez menirea/ şi înţeleg deodată/ povara
răspunderii/ de a lăsa la rându-mi/ celor ce vor să vie/
semne ale trecerii mele/ prin lume”- Arheologie”),
înălţând litanii sau mărturisind stări de pioasă
recunoştinţă (,,Cred că Dumnezeu, în bunătatea lui fără
margini/ îmi deschide uneori poarta raiului Său/ aici pe
pământ./ /Atunci mă cuprinde o inexplicabilă stare:
bucuria de a exista, pur şi simplu de a fi”-Paradis).
Intensitatea trăirilor este măsurată în doruri, chemări,
mirări, reculegere creştină,  nostalgia depărtării de
matricea silistică (,,Câtă forţă a investit Creatorul în
aripile voastre/ aparent doar fragile,/ câtă inteligenţă în
grăuntele creierului vostru/ care întipăreşte pentru
vecie/ munţi şi văi,/ râuri şi fluvii, mări şi deşerturi/ de
străbătut în zbor/ până la cuibul obârşiei.//Păsări
călătoare, păsări migratoare,/ vă înţeleg tot mai bine
patima reîntoarcerii.” – Consecvenţă ornitologică), întreaga
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retorică poetică fiind  pusă sub semnul echilibrului, al
unei autocenzurări a subiectivismului . ,,Un lirism şi
duios şi lucid, bine temperat, al grijii, al îngrijorării , al
răspunderii pentru flori, copaci, banchize, oameni şi
îngeri ” – observa Emil Hurezeanu6. Într-o lume care
pare că şi-a pierdut busola, discursul poetic marca Ion
Ciurea  aduce un punct de reper, uitat, abandonat:
credinţa. Cuprinzând  în general poezii reuşite dar şi
câteva relizări mai modeste sub raport estetic, volumul
întregeşte dimensiunea creştină a personalităţii
literaturii române7, despre care, atât de plenar, de
pătrunzător, a scris academicianul Constantin Ciopraga.
,,Sub cerul Nibelungilor pe Rin// retrăiesc
transhumanţa românului ardelean. ”

Aceeaşi mare temă se continuă şi în volumul
următor, Nelinişti , poeziile incluse fiind, în general,
religioase, în sensul cel mai exact al cuvântului, evident
cu substrat filosofic, dar întâlnim, de asemenea,  o
eterogenitate de alte teme raportate continuu la eul
poetic, trecute prin filtrul trăirilor acestuia. Volumul se
deschide cu trimiteri spre biografic, vizând condiţia sa
mai nouă de  locuitor a două ţări, ale cărui amintiri,
dorinţe de departe, însă, se îndreaptă cu nostalgie,
mereu şi mereu, spre patria limbii materne. Ele îmbracă
uneori forma confesiunilor ce fixează condiţia sa de
rătăcitor (,, Sunt şi eu un peregrin transilvan// Născut
în dureroasa zodie a refugiului,“), cât şi  de gânditor
care nu poate rămâne nepăsător la problematica
complex a vieţii. Căutând sensurile existenţei umane, el
se încarcă de nelinişti, încât continuă să-şi pună întrebări
privind viaţa şi moartea, efemerul, clipa şi eternitatea,
aparenţa şi esenţa lumii (,, Imponderabila
secundă,/Părere scursă în neant”; ,,Ce-i oare clipa/
altceva /decât a veşniciei moarte,/ Grăunte de nisip
prelins”– Ce-i oare clipa). Urmând modelul eminescian,
înalţă un imn  de slavă madrilen, de o impresionantă
sensibilitate şi puritate (,,Soră spirituală, cristal dur,/
Harpă eoliană, vis de dragoste pur/ Eternitate!/
Sufletul Tău totul răzbate// Inima Ta bună să-şi
primească răsplăţi cereşti,/ Slăvit să-ţi fie numele, Marie,
în imne îngereşti!” – Ave Maria), o rugă ce pare spusă în
genunchi (, Bucură-te Marie, Domnul este cu Tine/
Rămâi pururi ruga mea tainică/ Făcătoare de Bine” -
Rugăciune). El caută în continuare  certitudini  într-o
lume care orbecăie uitându-şi condiţia divină, aşteptând
intervenţia mâinii miraculoase (,,Te joci de-a v-aţi
ascuna/ cu noi, Tată Ceresc,” – Zbor periculos).
Nedumeririle sale interogative se îndreaptă  pline de
speranţă spre Creator (,,opeşte zborul tragic”), în
credinţa salvării acestei lumi a valorilor răsturnate de la
sfârşit de secol şi mileniu (,,Ce vremi sunt astea ,Doamne
/ce vremuri mai trăim, ” - Ce vremi sunt astea ,Doamne ),
o lume în care ,,libertatea-i vorbă” iar oamenii orbecăie-n

6 Coperta 2 la vol. Căutări.
7 Vezi lucrarea cu titlul omonim de Constantin Ciopraga, ediţia 1990.

cetate, o lume absurdă în care tinerii sunt bătrâni iar
bătrânii nu mai visează să fie tineri, o lume aflată în prag
de prăvălire în abis.  Este conştient de perspectiva
limitată din care priveşte şi  abordează  marile
problematici ale existenţei umane, de condiţia umană în
sine, tragică (,,Unghiul livezii mele/ e mult prea strâmt
o ştiu,”- Perspectiva), doar  cu ochiul minţii putând a
intui tainele facerii- prefacerii materiei, procesul
cosmologic (,,În cosmos se ascunde/ în piatra zisă
«seacă»/ pe care ochiul minţii/ îl poate doar vedea/ în a
genunii faptă,/ măreaţ-arhitectură,/ ce treaptă după
treaptă/ se regăseşte-n ea”- Piatra).  Unele dintre
poeziile din acest volum, în general scise în vers clasic,
îmbracă tonul jucăuş, ludic, ca-ntr-un superb poem,
Amintiri (,,Tu aveai păpuşi  cu duiumul/ unele frumos
coafate/ eu, soldaţi de plumb/ pregătiţi pentru
moarte…”), accentul, substratul  fiind, însă, unul grav,
ce trimite spre ororile războiului trăit pri ochi de copil.
Tot printr-un joc de cuvinte, încearcă o primă definiţie a
poeziei (,,Poezie, soră-n visare,/ clipă de zbucium,/
briză de mare,/ zbor peste munţi,/ gând de uitare,/
strop de parfum,/ sfântă chemare.” - Poezia, sfântă
chemare), precum şi a trării sale în spiritual acesteia
(,,Poezie, dulce suferinţă// jurământ de credinţă.”).
Volumul este în cele din urmă, aşa cum afirma Al Husar,
,,un pios omagiu adus limbii române”  de către un
român aflat departe de ţară, limbă maternă în care  şi-a
exprimat gândurile poetice păstrându-şi astfel
identitatea. Dar însuşi faptul de a scrie în limba română
înseamnă, în opinia lui Şt. Aug. Doinaş8,  un gest de
patriotism, cu atât mai mult la Ion Ciurea şi la mulţi alţi
scriitori din afara spaţiul teritorial naţional care şi-au
păstrat limba .

Volumul Mă cheamă Ţara are ca temă centrală,
după cum arată şi titlul, ţara de origine, ale cărei bucurii
şi dureri trec prin sufletul poetului  fiind înregistrate
barometric şi transfigurate estetic. Este vorba mai exact
despre o poezie patriotică religioasă, pe linia lui Ioan
Alexandru, fără însă  a urma marele model poetic.
Autorul încalcă consemnul ,,interdicţiei”sub care se află
poezia patriotică românească în ultimele două decenii
din cauza exersării până la saturaţie, a demonetizării ei
în anii de dinainte, şi o abordează din prisma conştienţei
existenţei sale ca unul dintre miturile originare ale
literaturii naţionale9 şi ca temă fundamentală a literaturii
universale. El porneşte de la realitatea fenomenului liric
modern european şi de la convingerea că aceasta
reprezintă o formă de construct identitar, că poate fi şi
este poezie (dac-ar fi să-i menţionăm doar pe Eminescu,
Blaga), numai ţinând cont de faptul că ,,problema

8 Functia educativ-patriotica a poeziei si exigenta artistica, în Lectura poeziei,
1980. p. 358
9 Ioana Bot. Poezia patriotica româneasca, antologie, prefata, dosar critic,
comentarii, note si bibliografie, Bucuresti, Humanitas Educational,
2001, 232p.



884 vol. 21, no. 4 (89-90)| Toamna 2011

realizarii artistice a lirismului patriotic” 10rămâne
,,problema de viata sau de moarte” a poeziei ( Şt. Aug.
Doinaş).  Conştient de riscul abordării unui asemenea
gen aflat pe muchie (,, pe colţul inimii“, cum afirmă
Nichita Stănescu  într-un poem cu titlu omonim),  de
limitele înseşi ale limbajului poetic, el îşi ia din timp
măsuri de siguranţă, fiind atent la substanţa şi sensul
imginilor poetice utilizate pentru a exprima
profunzimea sentimentelor patriotice care, după  cum se
ştie, constituie dimensiunea primordială- fundamentală
a omului. Forma în care sunt puse rămâne cea a versului
clasic, în general, dar simplitatea şi sinceritatea zicerii,
ideatica şi mesajul transmis direct, fără zorzoane, sunt
cuceritoare.   Ocoleşte evident constructul liric
ditirambic, ca şi pe cel retoric şi, fără a se apropia de
clişeele livreşti ale postmoderniştilor, 11continuă
filoanele existente déjà, dintr-un spirit de înalt civism,
relizând un univers imaginar propriu, problematic, ce
iscă întrebări, creează nelinişti. Nu mai întâlnim acea
explozie de încântări şi extazieri din primul volum
(,,Mândră Transilvanie/ Natală Silvanie/ Legendară
vatră/ Românească soartă”- Plai românesc), tonul
întrebuinţat este acela de profundă îngrijorare , de
durere, privind destinul ţării de origine care nu a luat
drumul pe care spera el să-l înscrie după 1989, la cel al
lumii în general, aflată în plin proces de globalizare, de
orwellizare şi pierdere a valorilor fundamentale umane,
de uitare a  esenţei dumnezeirii  din care s-a născut.
Poetul se identifică cu vitregitul destin  al ţării de
departe dar considerată în continuare ,,acasă”( ,,Mă
doare Ţara-n sufletul  pribeag” - Mă doare Ţara). Ruperea
de patrie n-a însemnat  şi uitarea matricei stilistice în
care s-a născut, dimpotrivă , din depărtare,  intensitatea
sentimentului de dragoste pentru dânsa a sporit (Gândul
la Ţară). De altfel, ataşamentul faţă de Ţară, de limba
maternă, de cultura în care s-a format  e definitiv, total,
însoţindu-l în toată perioada exilului, şi el este trecut pin
filtrul lucidităţii (,, Când am plecat, ştiam că n-oi fi dus/
decât părelnic înspre zări străine,/ Suspinul doinei, al
pădurii plâns/ Mă readuc să sufăr lângă tine” – Când am
plecat). Aceasta i-a  atras chiar unele critici dinspre
colegii de redacţie, cărora le răspunde că Ţara nu se
abandonează la restrişte, cum nu-ţi poţi părăsi mama,
fiindcă ea este, aşa cum susţinea Gilbert Durant12, mama
primordială, arhetipul. Afirmă chiar, pe un ton
imperativ, că ţara nu trebuie confundată cu puterea,
întrucât ea este eternă  ( Pe Ţară nu fi supărat! ),
argumentând  printr-o definiţie lirică dată acesteia
(,,Ţara-i sinteză şi esenţă/… /Ţara-i colindă, închinare,/.
../e românească, dulce limbă/ care în mit şi basm te
plimbă/… /E  cânt de leagăn, doină, joc /şi Mioriţa la
un loc/…/ Ţara e dar dumnezeiesc/ toiag pe drumul cel

10

11 Vezi: Levantul de Mircea Cărtărescu.
12 În vol. Structurile antropologice ale imaginarului, 1977, p. 285-286.

lumesc”). ,,Biet nebun romantic”, cum se autonumeşte
ironic, conştiinţă civică înaintată de ardelean, poeta vates
pe linia lui Goga, poeta civitatis, el este copleşit de
sentimentul responsabilităţii faţă de patria sa originară
(,,Plânge istoria-n mine/ În fiecare zi” - Plânge istoria-n
mine ),  locul de obârşie, de eroismul înaintaşilor (,, Îi
port în suflet pe Horia şi Crişan”), cât şi faţă de destinul
lumii (,,Durerea lumi-ntregi o port în mine”- Durerea
lumii), lansând s.o.s-uri pentre salvarea aceseia  cît nu e
prea târziu (,,Se lasă ceaţa peste lume“). Glisează uşor
spre poezia politică, fără a lungi acest popas, semnalând
rănile noilor timpuri.

Remarcă cu îngrijorare sălbăticia şi inconştienţa
defrişărilor postdecembriste (,,Muntele sterp, de ploaie
biciuit”; ,,… codrul …/ ajuns crîng fără pădure”- Codrii
Ţării), lansând avertismente (,,Nu prădaţi aurul verde”).
Denunţă , pe un ton greu de realism crud,
postdecembrista faţă a României, care ascunde, din
păcate,  multiple şi dureroase discrepanţe ce conturează
un spectru tragic, nemeritat de majoritatea umilită: ,,
perfidie şi minciună”, ,,destine date în arvună”,  ,,copii
abandonaţi de mame/ O-ntreagă viaţă în derivă”, ,,
Familii răscolind gunoiul”. De unde şi strigătul lui : Mi-e
sufletul atins de boală. Uzitând invective sau blesteme ca
în primul volum (,, Fiţi blestemaţi, ciocoi de viţă nouă!”),
vizează, într-un Testament plebeian,  jefuitorii ţării
(,,Străfundul iadului să-ndeasă/ până şi ultimul din
voi.”). Nu se poate abţine să nu facă paralelisme între
cele două lumi, două ţări, de care este legat prin destin,
realizând un inventar al valorilor Est- Vest, dragostea
pentru valorile perene ale patriei limbii materne
primând însă (,,Inventarul lăsat de istorie în ţinuturile
româneşti/ apare, comparativ cu Vestul, modest/ dar cu
străluciri cereşti” – Paralelă istorică).  Vede speranţa
regenerării ţării în tineri , îndemnându-i să  se trezeacă şi
să pună capăt prăvălirii acesteia în abis (,, Aripi să fiţi/
Nu plumbuite gheare.” – Unor tineri). Încearcă o primă
definiţie a limbii române dar şi a tuturor limbilor,
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susţinând idea interesantă că eşti mai bogat cu cât ştii
mai multe limbi, evident, fără a o abandona pe cea
maternă, toate fiind creaţie divină (,,Graiul meu şi graiul
tău/  Ne-a fost dat de Dumnezeu“ – Limbile pământului),
că bilingvismul din zonele cu populaţie mixtă, cum este
şi spaţiul în care s-a născut, e un privilegiu nu o
pedeapsă, cu o condiţie:să-ţi păstrezi identitatea.
Abordează şi obsedanta temă a sfârşitului de veac şi
mileniu (,,Sfârşit de secol, de ev şi de mileniu/ce Cronos
s-a-nghiţit/ isterizate gesturi“ - Nostradamus), trecând-o
prin starea de singurătate elegiacă ce-l copleşeşte (,,Îmi
cern singurătatea/ învăluit în spaima/ sfârţitului de
veac.“- Îmi cern singurătatea ). Poetul nu clamează, nu
disperă, el caută să exprime gândurile şi trăirile cu
linişte senină rod al înţelepciunii atinse, nu alungă
speranţa , dimpotrivă, tonul rămâne întotdeauna
încrezător, încât versurile sale transmit un mesaj pozitiv,
constructiv. Poezie autobiografică în bună măsură, unele
din versurile din volum transcriu liric stările şi gândurile
care-l poartă tot mai mult spre ideea morţii - ,,suprem
adevăr”,  motivate de problemele sale reale de sănătate,
afirmând aforistic că Viaţa e un veşnic bun rămas ,
aotoproiectîndu-se, în nopţile de chin şi nesomn, în acel
loc de odihnă,  dedublându-se bacovian (,, Pe tăpşanul
singuratic/…/ doarme-o cruce/ doarme-o cruce.//
Reconstitui cu migală/ litere../Răposatul purta nume/
ca şi mine/ ca şi mine…” - Mormântul) . Meditaţia este
creatoare de sensibile imagini poetice (,,Sfârşit de
noiembrie; în gândul din mine/ cernit e şi suflet şi
toate./ Şi plouă cu lacrimi uitate de tine,/ Iar gândul mă
picură-n moarte” - Noiembrie). Unele dintre aceste
versuri sunt aproape aforistice (,, Culorile toamnei-
risipă de nuanţe ” - Deşertăciune). De formaţie filosofică,
minte sfredelitoare în veşnică neodihnă, poetul trece
totul prin filtrul gândirii, punându-şi continuie întrebări
privind rostul şi menirea omenirii. În prelungirea
celebrei dileme hamletiene, aşteaptă răspunsul- cheie la
accesul omului la cunoaştere  (,,A şti sau… a tânji/… /
privind viaţa şi moartea / întregului sistem” - Ipostaze),
percepând limitele acesteia ca ,,un netrecut blestem”. În
această lume ,,zăvorâtă în mit şi provocări”, el încearcă
să pătrundă sensuri, să dezlege mistere, iar căutările -
deşi ,,damnate iluzii, sisifice încercări” – sunt reluate de
omenire ca-ntr-un mimetic joc, fiind singura ei salvare
(Nesfârşita cale). Căutările îl duc iarăşi şi iarăşi la
omniprezenţa divinităţii,  la Marele Creator, avertizând
asupra punctului în care se află omul, gata-gata să-şi
piardă esenţa divină (,,Eşti şi atom şi pasăre şi suflet/
Reptilă prefăcută-n semizeu,/ În pasul tău este istoria-n
umblet/ Pe-un tainic drum trasat de Dumnezeu” –
Omule-Neomule). Un poem superb, Aducere-aminte,
trimite prin jocul cuvintelor spre cântecul-descântec
barbian din După melci…(,, Verde algă,/ soră dragă,/ cât
timp, răstimp,/ţi-a trebuit/ şi câtă suferinţă/ să te rupi
cândva/ din nefiinţă// celulă-algă/ soră dragă”).
Dincolo de duioşia ce o incumbă, ideea transmisă este

însă cu totul alta, şi anume cea a misterului naşterii
regnului vegetal şi animal, al apariţiei omului. Ea anunţă
tema centrală a următorului volum. Redefineşte liric
noţiuni fundamentale ca spaţiu  şi timp (,, Timp şi spaţiu
/ spaţiu şi timp/ adevăr şi iluzie/ în eternul răstimp”-
Timp şi spaţiu). Un alt poem, Întâlnire cu Cezar Manrique
(,, Cezar Manrique când spui/Vezi insula nordică din
Canare ”), face notă aparte, prin exotismul şi
extraordinara  modernitate. În cele din urmă, toate
dorurile, neliniştile, revoltele, reflecţiile duc spre rugă,
spre Divinitate, singurul ce-l poate lumina, unicul loc de
refugiu posibil dintr-o lume care, tocmai pentru că s-a
îndepărtat de esenţa sa,  pare să alerge spre
autoanularea intrării ei în lumină (Rugăciunea unui
creştin).

Discursul liric din volumul următor – Veşnicia
trecerii – este unul de maturitate, diferit de cel anterior,
şi ca formulă şi ca substanţă poetică, tema fundamentală
a acestuia fiind, cum o arată şi titlul, una filosofică prin
excelenţă, vizând cosmogonia, osmoza om-univers, taina
Facerii însăşi  a unversului ,,reverberat în forme şi
culori.” Porneşte acest demers  poetic de la conştienţa a
ceea ce omul, cu mintea lui sfredelitoare (,,gândul e
umblet// pe urmele marilor spaime”),  el însuşi,
reprezintă  în clepsidra vremii (,, Sunt strop de
univers..”). Încearcă să descifreze noi sensuri ale
raportului dintre timp, spaţiu şi existenţă, dintre
eternitatea (,,veşnicia”) şi infinitul timpului, a spaţiului
şi efemeritatea, vremelnicia fiinţei umane, simţind
dureros, încă o dată, limitele umane ale cunoaşterii pe
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care este nevoit să le accepte. Substratul acestor căutări
repetitive rămâne unul umanitar, încărcat de credinţa în
esenţa divină a tuturor făptuirilor Lui. Pătrunde
realitatea foarte densă a universului, reuşind să
străpungă ca un laser perdeaua ce se pune în faţa
omului în drumul lui spre cunoaştere şi să intuiască
esenţa de dincolo de aceasta….Şi asta poate fi numai
calea spre Dumnezeu. ,,De ce?”şi ,,pentru ce?” sunt
întrebările  care constituie motorul setei sale  de revelare
a misterului ,,născătorului de stele”.Volumul se deschide
cu un motto cu sonuri eminesciene,  semnificativ pentru
viziunea sa poetică cosmogonică, ce pare cea a unui
romantic întârziat (,, Miriade stelare, mistere astrale/ În
hăul galactic se-ntrec şi se trec,/ Plămadă eternă pulsând
în abisuri/ Ce taina Creaţiei în sine-o petrec”).
Creionează astfel un nou imaginar cosmologic, de-o
frumuseţe tulburătoare, dintr-o perspectivă picturală,
cinematografică, panoramată , raportat continuu la fiinţa
umană captivită în propriul destin prin naştere (,, Închişi
suntem de-a-pururi/ în universal nostru”). Geneza
(,,Întru-nceput în tot era/ Doar nor, o nebuloasă-n
sine”), Cosmosul (,,Vertij divin,/ roire spiralată ”) ,
infinitele spaţii (,,O stea se aprinde, o alta se stinge/ În
roiuri cuprinse apar şi se-ntrec/ eterne-s doar spaţiul şi
timpul galactic/ Ce-n dată mişcare abisul petrec.”- Carpe
diem), Galaxiile  (,,Ah, galaxii puzderii/ roiesc în spaţiul
cosmic/ cu rosturi neştiute/ şi ne-nţelese-n sens” – Ah,
galaxii),  materia, străfundul ei, ce se află într-un
neîntrerupt perpetuum mobile (,, mişcarea e totul/ în
spaţiu şi timp/ resortul magnificei taine” – Mişcarea e
totul), în continuă transformare, evoluţie (,,mersul/
prefacerii perpetui”) , în eterne  prefaceri (,,Cu treceri
din Sine în veşnicul Sine”), sunt pilonii la care eul poetic
îşi raportează  neliniştile şi se raportează ca fiinţă umană
efemeră, cu destin tragic tocmai prin limitarea
cunoaşterii. Angoasa finelui de secol naşte viziuni, ce
năvălesc ameninţător prevestind  stingerea  lumii
(,,mesaje neştiute,/ fragmente siderale,/ asteroizi,
comete.”), singura salvare a umanităţii venind, în
gândirea poetului, din aceeaşi credinţă a urgentei
întoarceri spre valorile morale,  spre Dumnezeire.

Contemporaneitatea , deloc liniştitoate (,,Nebunia se-
tinde/Absurdul se-ntrece”),  îi trezeşte stări de spaima
blagiană, metafizică (,,Unde-i răspunsul,/ Unde-i
cărarea”),  omul părând a nu învăţa nimic din istorie,
luînd-o mereu de la capăt repetitiv, rămânând,,eternul
Sisif”. Într-o poezie ca Răsărit de soare la Grand Canyon,
naşterea zilei este suprapusă peste facerea lumii, miracol
(,,dumnezeiasca mână”) la care eul poetic este martor (,,
O geană de lumină/ desferecă abisul// Trăiesc naşterea
lumii/ în dureroase faceri”), contemplând –o uluit
(,,Gigantica-Ţi natură,/ cu ancestrale forţe/ forme
născând cu mii”). Autobiograficul e din nou prezent,
încât o serie întreagă de poeme au ca temă idea obsesivă
a morţii, dedublarea eului (,, Sunt eu oare, Doamne,/
Sau cine să fie  /Străinul ce-n mantie cernită mă-ngână”
– Sunt eu?) . Cel care striga,,vreau infinitul să-l pătrund”
şi ,,visez să zbor/ prin neştiute spaţii”, realizează că la
fel de necunoscută-i rămâne fiinţa umană, propria-i
fiinţă chiar (,, Dar eu pe mine cât mă ştiu?/Când sufletul
mi-e un pustiu/ În ce străfund să mă ascund?”). Printr-
un superb joc de cuvinte ce aminteşte, prin muzicalitate,
de ,,Anabel Lee”  a lui  Edgar Allan Poe (,,în valuri albe,
valuri gri”- Valurile Rinului), subliniază curgere fără de
întoarcere a timpului, asemeni apelor Rinului, în
imensitatea căruia omul e un fir de nisip. Găsim în acest
volum, ca şi în cele anterioare, şi poezii de dragoste. Căci
cel care striga ,,Am nevoie de icoane/…/Am nevoie de
simboluri/…/Am nevoie de legende” este în realitate
un eu dedublat al însetatului de iubire, iubire care în cele
din urmă se identifică cu Dumnezeu.

Conştiinţă poetică modernă, Ion Ciurea, ataşat
obsedantei căutări a sensurilor existenţei umane într-o
lume care se rostogoleşte aflată în pericol de piedere a
esenţei divine, propune prin întregul său discurs  liric o
întoarcere a umanităţii spre valorile sale perene.
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Constantin DRAM

Sufletul şi lumea
(mărturia poetului)

umitru Brăneanu face
parte din categoria
acelor poeţi care au

găsit calea mărturisirii literare mai
târziu, dacă ar fi să îl raportăm la acei
care s-au afirmat prea de timpuriu;
apoi însă nu s-a mai lepădat de ea şi a
urmat un drum statornic şi adevărat.
Volumele publicate până acum de
poetul de la Bacău au configurat
imaginea unui scriitor fascinat de
curăţia cuvântului, de trăinicia
imaginii şi de validitatea legăturilor
nestinse cu tot ce ţine de un larg
patrimoniu cultural românesc.

Noul său volum,
Pelerin la templul
cuvântului, (Ateneul
Scriitori-lor, Bacău,
2011, cu grafică de
Crăiţă Vasile Mândră şi
copertă de Gabi
Dumitriu) este, cu
siguranţă, cel mai rotund volum al
său de până acum. Se dezvăluie aici o
poezie de pro-fundă asumare a
condiţiei sale de integrator a valorilor
atemporale, cele care ţin de
sacralitate, de încorpora-rea unităţilor
spirituale într-o uriaşă şi unică
matrice, aceea a Cuvântului, de la
care totul a plecat şi totul se întoarce,
într-o veşnicie a vieţii adevărate. De
altfel, volumul este plasat sub semnul
unui motto suges-tiv, din Ioan, cap 1,
1: „La început era Cuvântul şi
Cuvântul era la Dumnezeu şi
Dumnezeu era Cuvântul…”, fiind
organizat ca o curgere solemnă de
101 sonete, mereu jucate formal,
păstrând însă acea străşnicie pe care
doar poezia cu formă fixă o impune,
motiv de necesare ocolişuri pen-tru
poeţii care preferă libertăţile versului
liber. Ca un preambul, sone-tele sunt
precedate de un fel de artă poetică
originală, purtând titlul volumului:
veşnicia este un dat ce se orânduieşte
numai în şi prin Cuvânt, întruparea a
fost rodul Cuvântului şi îi urmează
sensul, nu există decât o aparentă
disoluţie a materialităţii, mereu exis-
tând alternativa învierii prin spirit;
nu lipseşte o anumită nostalgie a
vârstei („Nisipul din clepsidra vieţii

se apropie de sfârşit”) şi o asumare la
nivel de imagine tradiţionalistă a
condiţiei artistului, apropiat lui
Adam, „lucrător în grădina Ta”).
Sonetul CI, având titlul de Ultimul
Mag, ca şi textul cu valoare de replică
la preambul – În loc de postfaţă –
fixează rezolutiv date ale acestei arte:
omul e o făptură antitetică, prins
mereu între dorinţa de Mesia şi
patimi lumeşti, vânând (într-o tauto-
logie îngroşată explicit) „eldorade
iluzorii”, venind din îndoială şi din
lut (arghezian), urcând sisific Golgota
şi alunecând mereu în mizerie şi în
plâns de copil, de amăgire, cu inima
când întunecată, când luminată, în
timp ce „Crucea rugăciunii în Hristos
se frânge”.

Despre ce scrie Dumitru Brănea-
nu, într-un volum realmente armoni-
os, gândit ca o realizare cu cheie de
boltă, în care simţi în mod egal
determinismul metafizic, nostalgia
vârstei, candoarea sufletului rămas
copil, acumularea valorilor tradiţio-
nale, gustul imaginilor bine articu-
late, cunoaştere poetică într-un sens
bine determinat. Sunt, în primul
rând, întrebări asupra lumii, asupra
timpului, asupra originilor, în acel
mod care a apropiat întotdeauna
adevărata poezie de resorturile

D



888 vol. 21, no. 4 (89-90)| Toamna 2011

filosofice ale intelectualului reflexiv.
Cutremurătoare este o glosare despre
moarte: „Viaţa noastră e o moarte ce
creşte lent./ Atâta întuneric scot
şoaptele pe prund./ Suflete sfioase
mai cad din prezent, Prea mult de
noaptea firii se pătrund. Clopotele
lumii vestesc tristeţe,/ Cu viscolul, în
oameni, mila creşte./ Sufăr de o
boală grea - de tinereţe,/ Inima
amintirea îmbătrâneşte./ Sunt sol
bogat, luncă înflorită,/ Un râu prea
plin, între maluri de dor./ Doar în vis
mă-nalţ spre tine, o clipită/ Şi cad
strivit, asfinţit răscolitor.// Sunt foc
nestins şi înteţit spre seară/ Nu mă
întreţii, cad, piatră funerară.” De
asemenea, adresările psalmice (în

replică argheziană) către un Domn
atoate- ascultător trimit spre învolbu-
rarea sufletului, spre patimile ce sunt
specifice omului, de unde nevoia
profundă de rugăciune, de căinţă, de
purificare a unei existenţe ce se
derulează ca o succesiune de secvenţe
pe marea scenă a lumii, scenă
cuprinzătoare de altfel, adăpostind şi
iubire şi ură, convieţuire antinomică,
trăirea şi arderea trupului, până către
capăt. Atent la pildă/ parabolă, poe-
tul nu scapă imaginea fiului risipitor
sau pe cea a Semănătorului; sfinţirea
în Iordan a Mariei Egipteancă
înseamnă „curăţarea de a lumii
deşertăciune”. Între cer şi pământ,
omul descris de imaginarul acestui
volum, este o creatură interogativă,
adesea slabă, mereu tentând nemu-
rirea asigurată de clemenţa divină,
mereu poticnindu-se în opreliştile
lumii mari şi bezmetice. I s-a hărăzit
acestui om Duhul şi Cuvântul dar el
este făurit din lut, stă sub spaima
ameninţătoare a întunericului şi caută
refugiu curat în marile dăinuiri creş-
tine: Crăciunul, Botezul în Iordan,
Calvarul, Cina cea de Taină, Învierea.

Date şi insuflate omului, Cuvin-
tele nu sunt întotdeauna înţelese cum
trebuie: omul cerşeşte şi cântă, omul
se amăgeşte, omul frământă în suflet
imaginea tâlharului şi a sfântului.
Astfel, în serii antinomice cu încărcă-
tură retorică, cu patos poetic de bună
calitate, Dumitru Brăneanu întreabă
şi răspunde, purtător de cuvânt al
veacului său, depozitând însă în
suflet şi în minte mesaje străvechi ale
omului şi aducându-le spre înţele-
gerea, poate încă posibilă, a celor de
azi.  Cu totul deosebit este sonetul
XXXIV, Cuvintele înfloresc trecute
primăveri. Aici, într-o efervescenţă a
zicerii,  sunt ridicate marile imagini,
toate ordonate de plâns, de şoptire,

de magia cuvintelor. Centrală este
imaginea „pomului înflorit în
grădina Domnului”; o cascadă de
apropieri de mare sensibilitate pro-
bează talentul poetic al autorului:
„plâns de lumină”, „gânduri rănite”,
„păcatul rodit”, „cuvintele înfloresc”.
Din nou, timpul şi obsesia perceperii
şi înmagazinării acestuia, dicotomia
individual-universal asociată cu
sentimentul nimicului pierdut în
macrocosm („cosesc secunde dintr-un
timp infinit”) şi o revelaţie tulbură-
toare, prin sinceritatea ei directă şi
prin adevărul rotund ce poate să ne
scape, prinşi în mrejele Misterului, a
condiţiei şi condiţionării fixării divi-
nului: („Dragostea, cu vrere-ţi
asupra-mi revarsă;/ de n-aş fi smerit,
nici tu n-ai putea fi Zeu”). În schimb,
eternitatea este altceva, în cod blagian
şi, fără cuvinte în plus, este a naturii
subsumate („Doar clopotele în ierburi
şoptesc tăceri, / Cuvintele înfloresc
trecute primăveri.”)

Eterna pendulare a omului, un
altfel de „tăgadă” decât cea clasici-
zată, distanţa de la condiţia de rând
la cea celestă sunt vizibile în multe

texte. Două sonete stau faţă în faţă:
Între noi e crivăţ, respectiv În jertfa mea
de lut. Dacă în primul sonet se insistă
pe distanţarea uriaşă şi de opreliştea
crivăţ-ului, omul fiind nevrednic, prin
păcate şi ispite să se bucure de
Domnul, al doilea sonet sublimează
imaginea jertfei christice întru eterni-
tatea cosmică, având plecare de la
conotaţia lemnului omenesc: „Sufe-
rind pe lemn, Logosul înălţat/
Chipul său printre stele şi-l revarsă”.
În finalul acestui sonet, aparent la fel
de implacabil precum cel anterior,
trimiterea la „lumea de lut”, aparent
zadarnică, are rol de nuanţă, amin-
tind de celălalt material supus apa-
rentei disoluţii, lemnul ce a ţinut
sfântul trup. Omul, cel al cărui
„suflet se destramă” este cel care a re
nevoie de „un cer nou” şi de reluarea
eternă a „anevoiosului urcuş”.

Există şi sonete explicit numite
psalmi, cu o cadenţă gravă a conşti-
entizării mesajului sublimat în
retorta poeziei cu formă fixe, în alte
sonete, din a doua parte a volumului,
poetul continuând cu inventarierea
imagini-lor sensibile ce ţin de
apropierea de o linie imperceptibilă
ce desparte lumea de aici de „lumea
de dincolo”. Lumina este văzută, în
descendenţă blagiană, ca supremul
reper; doar spiritul tinde spre lumină,
omul rămânând în condiţia de
„Adam nemernic”, atins de viclenie
şi de tarele veacului său; pribeag şi
cârco-taş, rareori sesizează marile
semne (cartea şi icoana) ce îi sunt
trimise din slavă.

Rămâne o imagine profund şi
etern tragică a omului surprins într-o
vrere sisifică, mereu reluând apropi-
erea de lumina crată a Logosului, cea
care, în veac, va aduce împăcarea.
Sonetele lui Dumitru Brăneanu, bine
scrise, cu o cadenţă solemnă şi
neartificioasă, cu o pletoră de imagini
de calitate,  au această subtilă putere
de a configura, într-un veac şi
mileniu cu coordonate neclare,
imaginea omului care nu mai poate
trăi fără întâietate spiritului, fără
asumarea organică a Cuvântului.

◊

„La început era Cuvântul şi
Cuvântul era la Dumnezeu şi
Dumnezeu era Cuvântul…”
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Anna MIR

Simbolismul
masonic al
arhitectului
Antoni Gaudi –

Sagrada
Familia
ropunerea de beatificare a arhitectului

Antoni Gaudí din anul 2000 a deschis o
mare polemică. Numele Numele lui Gaudí

răsună acum mai mult decât oricând. Este
surprinzătoare viteza cu care  Congregația pentru Cau-
zele Sfinţilor a sugerat cardinalului şi arhiepiscopului de
Barcelona începerea procesului de beatificarea a lui
Antoni Gaudí. În general aceste proceduri demarează cu
greutate. De ce atâta uşurinţă la acest caz?

După cum comentează celebrul scriitor şi ziarist Quim
Monzó, într-un articol pe acest subiect, publicat în
acelaşi an în ziarul „La Vanguardia”, din Barcelona,
acest mare interes are ca fundament faptul că ar fi  vorbă
de un mirean, un laic, ceea ce ar fi un punct în favoarea
beatificării lui Gaudí. Congregaţia  pentru cauzele
Sfinţilor este interesată în primul rând de viitori sfinţi
Laici.

Un alt element în favoarea sa este faptul că a fost
arhitect, şi nu există, până în prezent nici un arhitect
sfânt . Şi,  în cele din urmă, pentru că este cunoscut în
toată lumea.

Polemica este deja deschisă. Scriitorul José María
Carandell susţinea că Gaudí era francmason şi fusese
iniţiat la aceeaşi lojă de care aparţinea susţinatorul şi
mecena lui, Eusebi Guell.  Josep Brunet, directorul
Bibliotecii „Rosend Arus” din Barcelona, specializată în

masonerie, cu o vechime de peste o sută de ani, confirmă
şi adăugă cu o oarecare ironie că, dacă va fi făcut sfânt
Gaudí, masoneria universală ar avea ca hram (patron)
Cinci sfinţi încoronaţi în locul celor patru (Quatro
Coronatti, n.r.).

P
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Când admirăm opera lui Gaudí este inevitabil să nu
percepem că aceasta reprezintă ceva mai mult: o enigmă,
un ansamblu de forme fantastice, de simboluri vădite ce
au fost interpretate în mod frecvent ca obsesii private ale
unui  Gaudí singuratic şi rebel ce nu era partinic
formelor rectilinii ale erei industriale şi ale tradiţiei
neoclasice.

Dar dacă ne oprim să reflectăm asupra operei lui
Gaudí la Barcelona trebuie să admitem că, în afara
caselor particulare, toate celelalte construcţii răspund
unui program prestabilit. Niciodată nu au fost concepute
ca monumente pentru expunerea şi contemplarea lor
celebrele parcuri analogice, la modă în târgurile şi
expoziţiile epocii sale.

În fiecare din clădirile construite de către Gaudí se
transmite o concepţie spirituală a lumii bazată pe un
discurs sincretic, care este totodată simbolic şi mitologic.
În felul acesta găsim simboluri pe teme hermetice
raportate la alchimie, pline de conţinut masonic,
templier şi ale fratenităţii rosicruciene.

Opera lui Gaudí răspunde unui model de arhitectură
simbolică, fiecare dintre operele sale urmărind programe
iconografice şi simboluri proprii. Aceste programe
oscilează între pelerinajul vieţii omeneşti ce urmăreşte o
cale iniţiatică, oferind cărările posibile ce conduc de la

întunericul peşterii spre lumină. În acest fel, în fiecare
operă a lui Gaudí vom găsi multiple metafore şi
simboluri ce scot la iveală transformările prin  care trece
pelerinul căutator de Lumină de-a lungul vieţii sale.

O caracteristică remarcabilă a arhitecturii lui Gaudí
este că acordă o mare importanţă spaţiilor  subsolului şi
teraselor, de la întunericul interior al pământului la
zonele de mare luminozitate din aer liber. Aceste două
mari spaţii opuse constitue axa principală a paradigmei
gaudiane. Drumul iniţiatic începe mereu într-o peşteră
obscură: garaje, gradjuri, peşteri şi grote şi termină în
marile spaţii bine iluminate de  lumina soarelui: terasele,
pline de piepturile eroilor războinici cu capetele
acoperite de coifuri, care au sfârşit drumul lor cu succes,
în mari şi luminoase pieţe sau pe vârful munţilor.

Într-o manieră simplă şi naturală, Gaudí încearcă să
integreze ceea ce este secular cu ceea ce este spiritual.
Diferitele grade de prefecţiune atinse pe calea iniţiatică
se va materializa prin suprapunerea nivelelor
iconografice şi simbolice, în care culorile joacă un rol
deosebit, precum intensitatea luminii la fiecare spaţiu şi
loc. Ba mai mult, parcă Gaudí ar căuta că aceste spaţii şi
aceste construcţii să fie un loc al păcii, locuri pentru
introspecţie în mijlocul unui oraş convulsionat de lupte
sociale.

Luptele ce deja existau cu mult înainte să se fi născut
Gaudí la Reus, oraşul cu faima de a fi unul dintre cele
mai liberale oraşe din Catalonia şi cel mai des populat
de miliţii republicane. Aici, la 1 octombrie 1869, miliţia s-
a pronunţat pentru o republică federativă. În timpul
„sexeniului liberal” republicanii federali au avut
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hegemonie în oraş şi au propulsat o politică laică ce a
trezit admirație pe întregul teritoriu al Spaniei. Oraşul
era o feudă a ideologiilor progresiste şi republicane,
unde exista un număr mai mare de partizani ai
organizaţiilor jacobine, o bună parte din acest potenţial
integrându-se în interiorul diferitelor obedienţe
masonice ale epocii. Din puţinul ce se ştie despre viaţa
lui Gaudí, este că din tinereţe era de acord cu ideiile
liberale şi progresiste alături de prietenii săi cei mai
apropiaţi.

La începutul anului 1865, ajung în Catalonia foarte
mulţi agricultori şi negustori englezi şi germani în
căutarea unor pământuri sănătoase pentru cultivarea
viilor şi producţia vinurilor şi ţuicii, plaga filoxerei
cuprinzând atunci viile Europei. Mulţi dintre ei erau
protestanţi şi masoni şi au construit loji masonice, atât în
zonele rurale, cât şi la Reus. Una dintre ele a fost loja
„Prietenia” din Reus, care avea o clădire proprie de

forma unui templu egiptean, nu de mult distrusă din
cauza ignoranţei şi delăsării unui consistoriu mediocru.

Deocamdată, nu s-a găsit nici un document care să
dovedească că Gaudí ar fi fost mason. Dar în timpul
tinereţii lui luase legătura cu mulţi oameni de renume ce
aparţineau ordinului. A întreprins diferite lucrări
profesionale şi s-a alăturat unor organizaţii frecventate
sau dirijate de către masoni. Fiind student  lucra deja la
proiecte de arhitectură promovate de masoni, cum este
cazul fraţilor José şi Eduardo Fontsere, membri
importanți ai francmasoneriei barceloneze. Au fost
proiectele Fântâna parcului din Ciudadela, şi clădirile
muzeelor de Botanică şi Zoologie. Gaudí a continuat
lucrând cu masoni pe parcursul întregii lui vieţi
profesionale înainte de a întreprinde opera sa de căpătâi,
Sacra Familie.

La începutul anului 1882, Gaudí are posibilitatea de a
face contractul cel mai important al vieţii sale, realizarea
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proiectului şi opera Templului Sacrei Familii. În acest
proiect Gaudí îşi concentrează întreaga sa activitate
profesională. În afara dedicaţiei exclusive a lucrărilor de
arhitectură, acestea îi ocupă mare parte din timp pentru
căutarea banilor necesari să suporte cheltuielile
lucrărilor.

Pe parcursul acestei perioade Gaudí suferă o mare
schimbare de imagine în felul său de a se îmbrăca, dar ea
se însoţește de o schimbare de atitudine, mai mult
introspectivă. Ades s-a interpretat că o mare
transformare ideologică i-ar fi marcat viaţa, dacă nu de
la a fi liberal mason şi anarhist atunci măcar ar fi fost să
fie un om mistic perseverent. Această interpretare este
univocă, pentru că chiar dacă Gaudí reflectă în Sacra
Familie o mare spiritualitate, spiritualitatea laică a lui
Gaudí se poate vedea de la început şi de-a lungul
întregii sale opere, culminând cu realizarea Sacrei
Familii ca „Templul Simbolic al Omenirii”

Sacra Familie

Francmason sau rosicrucian, cum  de asemenea s-a
spus, sau poate nimic din aceste referiri, s-ar părea că
Gaudí s-a folosit de simbolismul masonic în foarte multe
dintre construcţiile sale, dar mai ales în templul Sacrei
Familii. Această lucrare este un eseu de interpretare a
simbolismului masonic din acest templu, mai ales a
programului simbolic de pe faţada Naşterii, la care a
avut o intervenţie mai directă.

Sacra Familie este un templu expiatoriu, care se va
construi pe baza unor donaţii, ceea ce a provocat oprirea
lucrărilor în repetate rânduri şi este una din cauzele
lungii durate a acestora. Din anul 1990 marea afluenţă
de vizitatori a făcut posibil să se dea un mare avânt
construcţiei care este prevazută să se termine în preajma
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anului 2026. Este un exemplu foarte clar al
modernismului catalan.

Este o operă pe care arhitectul Gaudí a lăsat-o
începută şi pe care ştia că nu o va vedea terminată. A
construit în primul rând nava centrală ca pe urmă să se
largească în mod progresiv, o dată ce ar fi deja deschisă
cultului . Această parte constituie o mostră
reprezentativă, personală a stilului său constructiv  şi a
fost un exemplu de model arhitecţilor care l-au succedat.
Aşa, Gaudí, înainte să moară într-un accident, la 12 iunie
1926, a putut vedea construită absida, unul din turnuri şi
faţada Naşterii. Ba mai mult, a lăsat terminate machetele
de ipsos a întregii opere, ciornele, modele şi detalii.
Atelierul, pe care Gaudí îl posedă la Sacra Familie a fost
distrus din cauza unui incendiu în timpul Razboiului
Civil Spaniol, prilej cu care s-a pierdut o mare cantitate
de date şi informaţii. Azi, o dată restaurate modelele şi
descoperită măsura proporţiilor folosite de Gaudí, s-au
putut continua lucrările.

În afara criptei, care deja era construită când Gaudí a
acceptat sarcina de a proiecta templul Sacrei Familii, pe
tot restul construcţiei se poate vedea repetarea
modelului vechi şi arhetipic şi deci al templului
masonic.

Cripta construită de către Gaudí la Colonia Guell ar fi
putut să fie asemănătoare cu aceea pe care  ar fi vrut să o
proiecteze pentru Sacra Familie. Cripta Coloniei Guell,
precum şi peştera Parcului Guell, sunt imaginea peşterii

cosmice înăuntrul terrei, precum creuzetul unde încetul
cu încetul se coc mineralele, precum embrionul aurului
înăuntrul oului cosmic. Este locul unde încolţesc
seminţele. Dar dincolo de toate acestea,  aici este locul
unde se construiesc temeliile unei solide construcţii.

Faţada şi intrarea principală care nu sunt încă
construite, este orientată spre sud. Aici sunt proiectate
câteva mici capele pentru purificarea credincioşilor la
intrarea în templu: Capela spovedaniei, gândită ca un
rug de foc, şi o a două capelă cu o fîâtână arteziană cu
cinci cişmele de apă. Sunt prezente aici două dintre cele
patru elemente aristotelice ce alcătuiesc universul: focul
şi apa, şi de asemenea două din elementele care înţosesc
pe recipiendar la călătoriile simbolice ale iniţierii sale
masonice.

Dacă ne uităm cu atenţie la Sacra Familie, ea nu are
absida orientată spre orient, cum este firesc la mai toate
templele, ci aici absida este orientată către nord. O mare
poartă apare orientată spre est, fiind cea pe care Gaudí o
consacră Naşterii. Opus la acea poartă este poarta
Morţii, pe Occident. Între cele două porţi, în spaţiul
interior al templului, se orânduiesc pe cărări flancate de
copaci, coloane simbolice care unesc cerul cu pământul
şi limitează diferitele căi posibile între viaţă şi moarte.
Templul este un spaţiu închis, dar deschis către cerul
înstelat. La fel ca într-un templu masonic, sunt stele mari
din piatră.

Gaudí şi-a luat sarcina lucrărilor templului făcînd-o
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după stilul neogotic. Dar este probabil că nefiind
mulţumit, aproape imediat a schimbat elementele
arhitectonice într-un stil propriu. În acelaşi timp s-a
îmbuibat cu spiritul constructorilor medievali şi a
instalat o lojă operativă sau un atelier de lucru, unde se
lucra în echipă. Aici muncitorii aveau de asemenea o
şcoală pentru copiii lor. La fel precum constructorii
medievali s-a folosit de faţadele templului pentru a lăsa
un mesaj de formă vizuală şi didactică: programul său
simbolic.

Dacă analizăm faţadă orientală, cea a Naşterii, putem
vedea că este bine iluminată din primele ore ale zilei şi
ni se arată ca o strălucire a vieţii. Este total decorată cu
elemente vegetale şi florale, sculpturi şi elemente
decorative naturale, unde predomină linia curbă.
Programul iconografic şi simbolic sunt alcătuite de
subiecte ale mitologiei creştine, mitologii din orientul
apropiat şi alte elemente simbolice ale francmasoneriei şi
ale fraternităţii rosicruciene.

Faţada Naşterii are trei porţi, care trebuiau să fie
vopsite în colori diferite după macheta originală a lui
Gaudí care se păstrează la Muzeul templului. Cea
principală este flancată prin două solide coloane, una cu
litera J şi cealaltă cu litera M, culoarea ei este de un
albastru închis, este poarta milei. Cea din dreapta este
vopsită cu galben, este poarta credinţei, şi poarta din
stânga, vopsită cu verde, este poarta speranţei. Credinţa,
Speranţa şi Mila sunt cele trei virtuţi teologice cu o mare
însemnătăte la gradul 18 al Ritului Scoţian Antic şi

Acceptat (R.S.A.A.) al masoneriei, tot aşa ca şi în
fraternitatea rosicruciană.

Deasupra porţii Credinţei este o figură feminină în
picioare pe o jumătate de lună. Pe poarta Speranţei este
soarele. Poarta centrală, cea a Milei, este prezidată de
Delta luminoasă, reprezentată de o mare nişă
triunghiulară ce conţine încoronarea Sfintei Maria. Între
poarta principală şi deltă, ca un montant al unei mari
ferestre, este sculptată o stea cu o mare coadă, steaua din
Bethleem. Asemănarea cu intrarea către Orientul unui
templu masonic este vădită. Cele două mari coloane pe
ambele părţi ale porţii principale, aici marcate cu literele
J şi M, poate de la Josef şi Maria. Litera B de la Boaz: a
clădi, a fost substituită prin M de la Maria, indicînd
poate că deasupra ei se clădeşte templul simbolic al
creştinismului. Steaua pe care au urmărit-o cei trei regi
magi ar putea foarte bine să fie aici Steaua Înflăcărată.
De aceeaşi manieră soarele, luna şi delta luminoasă pe
centru, ocupă un loc de frunte.

La fel ca în catedralele evului mediu se pot găsi
diferite elemente simbolice şi mitologice păgâne
amestecate cu iconografia creştină. În acest caz
iconografia creştină se concretizează în principalele
pasaje ale vieţii Sacrei Familii şi figurilor Apostolilor în
fiecare dintre turnuri.

În afara iconografiei creştine, care este cea dominantă,
prezenţa simbolurilor ale altor mitologii este foarte
vădită, precum este mâna Fatimei pe poarta dreaptă.
Această mînă, în simbologie islamică, este simbolul
etern, la cele cinci precepte de bază ale islamului:
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profesarea credinţei, rugăciune, pelerinaj la Mecca,
postul şi mila, şi totodată se foloseşte în mod popular ca
un simbol al ocrotirii.

Pe poarta din stânga, între animalele şi plantele
vegetaţiei Nilului, este o barcă cu o ancoră şi un far
condusă de un personaj cu un coif, . Această imagine o
interpretăm ca barca Regelui Pescar al mitologiei
egiptene, care este reluat mai târziu în legendele
Sfântului Graal. Regele pescar a ajutat-o pe Isis să
culeagă fragmentele din corpul lui Osiris, căsăpit de
fratele său Seth. Pe barcă se află un chiparos într-o
manieră de phallus uriaş, ca miticul phallus al lui Osiris
cu care zeiţa Isis l-a zămislit pe fiul său Horus.
Chiparosul, simbolul nemuririi, are scris cuvântul:
Salveaze-ne, nemurirea şi salvarea sunt unite cu
simbolul legendar al Graalului din vechea legendă
arturiană.

Fottografiile sunt realizate la Barcelona de Liviu Pendefunda

Pe delta luminoasă se remarcă o mare cruce încadrată
de un trandafir, simbolul gradului 18 al R.S.A.A al
masoneriei şi a fraternităţii rosicruciane. Imediat
deasupra ei, se dispune figura unui pelican sculptat în
piatră albă înmărmurită ce hrăneşte pe cei şapte pui.
Pelicanul, care în mitologie creştină se raportează la
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Cristos şi euharistie sau milă (agapa gnosticilor) este de
asemenea o emblemă simbolică a gradului 18 al
cavalierului Rosicrucian al R.S.A.A-lui al
francmasoneriei. Daca unii autori au comparat crucea cu
creuzetul alchimiştilor, pentru alţii trandafirul ar fi focul
inovator, interpretând deviza I.N.R.I. ca : Igne Natura
Renovatur Integra, adică prin foc natura se reînnoieşte în
mod integral. Fireşte, că creuzetul vine din latină
crucibulum din aceeaşi rădăcina ca crux-cis.

Pentru mai multe detalii, grupa Pelicanului şi puii se
găseşte situată între cele două braţe din partea
culminantă a compasului uriaş. Partea superioară a
compasului este formată aici de două braţe deschise de o
scară cu şapte trepte ce conduc spre un mare chiparos
verde plin de porumbei albi ce se rotesc în jurul său.

Chiparosul este copacul nemuririi şi al vieţii, care
datorită durităţii răşinei lui este rezistent la putrefacţia
lemnului. In fiecare parte a triunchiului, cele două braţe
deschise ale scării ascendente cu şapte trepte au vrut să

interpreteze din perspectivă simbolismului creştin
drumurile ascendente spre iubirea lui Dumnezeu şi
iubirea oamenilor. Dar scara misterioasă folosită la
ceremonia de iniţiere a gradului 30 de Cavaler Kadosh al
R.S.A.A. al Masoneriei constă de asemenea în două braţe
cu şapte trepte fiecare. În acest ritual masonic, un braţ
simbolisează iubirea şi adevărul iar celălalt iubirea
pentru omenire, coincidenţa de interpretări contrapune
Dumnezeul şi Adevărul.

Porumbeii albi, ce se rotesc în zbor în jurul
chiparosului reprezintă spiritele reînnoite care urcă spre
zenit, punctul cel mai înalt ce atinge soarelui în
traiectoria sa zilnică şi cea mai mare înalţime a focului
de lumină solară. Linia imaginară ce ar uni chiparosul cu
zenitul ar schiţa axa simbolică a marelui compas cosmic
încoronat de o cruce cu formă literei evreieşti Tau.

Compasul ca instrument al inteligenţei planificatoare
şi imaginative este simbolul forţei creative şi a activităţii
intelectuale calculate, al inteligenţei în sine, al justiţiei, al
măsurii şi al adevărului, atribut al diferitelor ştiinţe şi
personificările sale, ca cele ale geometriei, astronomiei,
arhitecturii şi geografiei.
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Unirea cercului cerului (Compasul) cu pătratul
pământului este considerată în limbajele simbolice ca
perfecţiune absolută. Este întruchiparea unirii celor două
planuri: cel spiritual şi cel material. Pătrătul pământului
este reprezentat în programul simbolic al faţadei
Naşterii prin spaţiul care delimitează cele două coloane J
şi M. Compasul cosmic s-ar lărgi spre zenit prin
chiparosul nemuririi, înconjurat de spiritele reînnoite ale
iniţiaţilor ce în pelerinajul lor ascendent au reuşit să
atingă Lumina.

Dar litera Tau nu este singură la culminarea operei
sfârşite. Are suprapusă o cruce a sfântului Andrei. Litera
Tau este crucea puterii supreme, este de asemenea
crucea mitraismului şi a ciocanului zeului Thor, unealta
zeilor fierarului şi tunetului, simbolizează sfârşitul şi

desăvârșirea unei opere şi este de asemenea crucea
Cainiţilor. Litera Tau reprezintă totodată prin ea însăşi
arbore vieţii, regenerarea şi înţelepciunea ocultă. Crucea
Sfântului Andrei simbolizează mucenicia, suferinţa şi
jignirea. Această cruce este şi ea de asemenea legată de
gradul 29 al R.S.V.A. al francmasoneriei numit Sfântul
Andrei din Scoţia. Sfântul Andrei este patronul
francmasoneriei scoţiene.

Gaudí în opera sa de maestru constructor al Sacrei
Familii se foloseşte, pentru a transmite mesajele sale, de
cele trei sisteme proprii ale vieţii omeneşti: cel simbolic,
cel mitologic şi cel social. Aceste trei sisteme sunt mereu
prezente în toate manifestările omeneşti. Dar sunt
prezente şi lucrează neobosit prin ritualuri, mai ales în
cele masonice. Toate ritualurile creează emoţii.

Sacra Familie ar fi fost concepută de către Gaudí ca
un Templu Simbolic al Omenirii şi ar fi sinteza pietrei
sincretismului universal al celor trei mari sisteme, un
ritual materializat în piatră,  elaborat cu multă grijă, al
drumului spre perfecţiune, cale de urmat pentru iniţiaţi
la pelerinajul lor spre Lumină şi Opera desăvârșită.

Barcelona, 13 iulie 2011

Traducere  din  spaniolă  de
Mario Castro NAVARRETE
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Vedere din turn

Elleny PENDEFUNDA

Catedrala Regală
de pe Wawel

cesta este poate unul dintre cele mai
frumoase locuri din lume, locuri pe
care le-am vizitat și care au rămas o
amintire extraordinară pentru  mine.
Cracovia a fost o surpriză. Nu știam că
voi întâlni un oraș foarte vechi și plin
de istorie. Străzile erau pline de flori și

lumânările ardeau la fiecare colț în amintirea celor
șase ani de când trupul Prea Fericitului Ioan Paul al
II-lea plecase dintre noi. După ce m-am plimbat cu
o copie a papamobilului prin cartierele orașului am
urcat pe culmea Wawel. Arhitectura catedralei,
mormintele regilor și al ultimului președinte
polonez impresionează, dar cel mai mult mi-au
plăcut priveliștea asupra Cracoviei din turn și
muzeul în care sunt păstrate obiectele personale ale
cardinalului Karol Wojtyla, devenit cel mai

important om al planetei de pe Sfântul Scaun de la Vatican.
În jurul meu erau numai statui, picturi, goblenuri, porțelanuri și

obiecte de aur cu pietre prețioase. Și totul era lângă mâna mea, în fața ochilor
mei. Vitraliile și sculpturile în piatră care împodobesc palatele din cetatea
Wawel păstrează momentele când regii și boierii, generalii pe care i-a cunoscut
Ștefan cel Mare sau alți domnitori ai Moldovei ori Transilvaniei treceau peste
marmura sălilor, a scărilor și din uriașa catedrală. N-aș fi vrut să plec niciodată
din Cracovia unde apele Vistulei curg la poalele unei cetăți atât de magice.
Acolo am întâlnit unul dintre puținele locuri în care m-am înălțat sufletește.

Pe Vistula

A

Statuia Papei Ioan Paul al II-lea
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Biblioteca Contact international

Claudiu Marcel
Naste
Prapuri, credință și
artă
Editura Nico, 2007

La Ipotești se deschidea în
pragul Congresului de Poezie din
acest an o expoziție cu prapuri,
minunate cruci pictate în diverse
permutări simbolistice și cu activarea
structurilor hermetice ambivalente
credinței și artei. Prezentarea lui
Nicolae Băciuț la vernisaj a împlinit
locul, ipotezele și certitudinile unui
autentic talent desfășurat și prin
volumul excelent ilustrant al temei
originale.

Dincolo de această simplă
expunere stă lumina pe care arta

plastică o îmbină cu lirica în istorie,
misterul unui sinbol etern, nedesci-
frat în totalitatea sa filosofică, doctri-
nară sau ocultă.

Petre ŞIŢĂ

Umberto Eco
Cimitirul din Praga
Polirom, 2011

Un loc în care emoțiile, starea
sufletească și spiritul exacerbează
calitățile umane, un pole energetic
greu de conceput în virtutea marilor
descoperiri contemporane. Cimitirul
din Praga este, pentru cei care l-au
cunoscut, o minunată poartă de
înțelegere a istoriei și misterelor
acesteia. Noul roman al lui Umberto
Eco urmează rețeta bine cunoscutu-
lui erudit determinând o introducere
a cititorului în tainele metamorfozei
istoriei, fascinând printr-o hiper-
structură narativă de amploare, dar
păstrând totodată precizia documen-
tară, realitatea istorică și invenția
literară asociată fabulației debordan-
te. Iată de ce jongleria cuvintelor ce

amestecă guvernele, partidele, bise-
rica, armata și lojile masonice devin
la Umberto Eco un roman istoric plin
de acțiune.

Romeo Daniel BOTEZATU

Remer Ra
Chemarea atlanților
Editura Deceneu, 2011

Mirajul Atlantidei, perspectivele
alternative asupra influenței civili-
zației atlantice, urmașă a celei din
continentul Mu și precursoare tim-
purilor moderne. Revelații ascunse
sunt scoase la lumină prezentându-
se organizarea socială, învățământul,
spiritualitatea, cultura, arta, știința și
relațiile cu alte civilizații. Interesant
este faptul că Remer Ra se adresează
atlanților reîncarnați în prezent
dăruindu-le chei de descătușare a
cunoștințelor esoterice pe care le
posedă, determinându-i să dezvălue
inestimabilele comori spirituale pe
care le posedă.

Octavian LAURENȚIU
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Silvia Cinca
Mareele timpului
Editura Eminescu, 2010

Oceanul Atlantic a născut vise și a
spulberat vise. A înghițit vieți și a lăsat
drum liber oamenilor să treacă peste el
spre noul continent, făcând să troneze în
sufletele lor dorul, frica de necunoscut și
îndârjirea de a lupta pentru o viață mai
bună, scrie Silvia Cinca pe coperta
volumului de proză scurtă pe care
Editura Eminescu i-o editează după
zecile de cărți pe care, atât în
România cât și în America, le-a scris
și prezentat publicului cititor.
Editura noastră a scos la lumina zilei
două dintre ele, Radiografii pentru
succes și Gabriel vorbește din Împărăția
Spiritului, care s-au bucurat de un
mare succes, fiind apreciate în pre-
zentările din acea vreme cu prilejul
lansărilor de carte în toată țara și în
presă de nume sonore ale culturii,
cărțile sale dovedind o înaltă spiri-
tualitate și măreție sufletească.

Julieta Carmen
PENDEFUNDA

Claudia Partole
Îmblânzirea câinilor
Editura Priceps Edit, 2010 &
2011

Impresiile făcute de lectura unor
pagini pline de versuri și cugetări nu
e întotdeauna la îndemâna celui care
le parcurge. Citind din ultimile cărți
pe care le-am primit la redacție,
semnate de Claudia Partole, înțele-
gem portretul acestei scriitoare: un
suflet și un spirit deosebit, aplecat
spre meditație și ilustrare a filosofiei
încorporate în trupul unui personaj
născut din lumina pe care întuneri-
cul aruncat asupra Basarabiei nu a
reușit să o cuprindă. Jurnal și vis.
Atât Îmblânzirea câinilor, Totentanz
sau Viața unei nopți, cât și Copilul din
colivie sunt părți ale aceleași
compoziții din care în final se va
constitui personalitatea unui mare
scriitor, Claudia Partole. Urmărirea
în evoluție a unui copil, a scenelor și
simbolurilor onirice nu sunt nimic
altceva decât fragmente pe care
Freud le-ar interpreta cu prisosință.
Singurul lucru pe care acesta nu l-ar
putea înțelege întrutotul este sufletul
pe care autoarea ni-l dezvăluie și
abia noi, cei de aproape, l-am trăit și,
poate, încă îl trăim.

Oare cine suntem cu adevărat? Noi,
care un secdol și mai bine am fost rupți
de la matca străbună și amestecați cu
străinii, cine suntem? Ce-a mai rămas
din sângele nostru?- se întreabă
Claudia Partole și se adâncește în
paginile din jurnalele vieții.

Departe de literatura feminină,
la scriitoarea plină de har a
Chișinăului contemporan, fuga,
refugiul se petrece într-un aparent
vis. Nevoia de vis este o paradigmă
compleșitoare: Pot ferici visele?!/ Pot...
și neferici./ Dacă le urmezi înălțând și
risipind!/ Există condiția de visător?/
Când ajungi a cunoaște Arta
visatului.... 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. Mamă, femeie, scriitoare de
succes, Claudia Partole aduce
jurnalul visat la rang de operă
literară. Noaptea – eu nu sunt acasă...
Nimeni să nu mă caute! Pot fi într-un
timp îndepărtat, unde cineva din alt
veac sau altă lume s-a decis să mă invite
la un rendez-vous.
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Claudia Partole se identifică cu
mesagerul înțelepciunii noastre cu
scopul de a răspunde unor eterne
întrebări: unde poate rodi sămânța
cunoașterii dacă nu în grădina
literaturii autentice.

Carmen PALLADA

Mihai Sultana
Vicol
Poetul și prietenul
Editura Princeps Edit, 2010

După ce am citit pe rând, Cucuta
supremă, Iubindu-te Iulia, Amurgul și
alte poeme, respir într-o lumină care
coboară tandră, romantică, avidă de
un timp căruia poetul, la fel cu
contemporanii săi, nu îi aparține și,
sincer să fiu, nu cred că îi poate fi
tributar.

În cuvântul scris de Viorel Dârja
se remarcă o apropiere de Esenin,
Poe, Dimitrie Stelaru și chiar Mallar-
mé. Starea sufletească este împinsă
spre un extrem al melancoliei, răul
vremilor amprentând și prin neîm-
plinirile personale ale ființei ce
sălășluește în acest minunat prieten
care poartă numele lui Mihai Sultana
Vicol. Hălăduind între Bârlad, Sucea-
va, Iași și Chișinău, poetul își dezvă-
luie cântecului dominat de bunătate,
altruism și resemnare.

Te iubesc, și primejdii îmi ațin
calea,/ umple-mi mâinile goale/ cu
trupul tău născător de fericire, scrie
Mihai Sultana Vicol, având în sine
fiorul marelui său prieten, Grigore
Vieru.

Aș remarca această carte dedica-
tă lui Vieru, scrisă cu dragoste și
admirație de poet, scriere care dove-
dește extraordinarul său caracter
patriotic.

Liviu PENDEFUNDA
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Laura Cristina
Sărăcin
Norocel
Editura Solaris Print, 2011

Este o poveste în versuri cu
personaje ce dovedesc însușiri deose-
bite. O fetiță găsește un cățel pe care
îl crește în casă sub masă, Norocel.
Ghiduș, firav și pitic, slăbănog, uscat,
ușor, drăgălaș el este un cățel bun și
de blând. El crește, crește atât de
mare până când este nevoie să
dărâme casa pentru a-l scoate afară.
Aflând că vor să-l dea la hingheri,
Norocel fuge în munți. Flămând și
obosit este invitat de Moș Martin să-i
fie oaspete. Și el continuă să crească
încât dărâmă și peștera ursului.
Animalele fug de el, pădurea este
strivită de trupul lui uriaș și plânsul
lui se transformă în râuri. Dar
văzând un băiețel gata să se înece
bea apa torentului și astfel secându-l
devine un erou care este decorat de
președinte și toți îi construiesc o casă.
Acum are și servici la pompieri,
armată, poliție. Și nu mai crește.
Dănuța este mândră de Norocel al ei.
lacrimi mari pe jos cădeau drumurile
inundând Norocel este prietenul pe
care și l-ar dori orice copil.

Simona
Panaitescu
Câinele
Editura Princeps Edit, 2011

Un câine suferă un accident de
mașină care îi schimbă total viața.
Rămâne fără dinți și fără auz, având
crize de epilepsie care îl sperie pe
copil, cel mai bun prieten al său.
Stăpânul a încercat să scape de el
ducându-l departe de casă și abando-
nându-l. De fiecare dată însă el se
întoarce. Într-o zi, însă, stăpânul l-a
dus foarte departe cu mașina și l-a
legat de un copac. Îngrozit de moar-
tea ce se apropia, flămând și însetat,
urlă chemând animalele pădurii. O
lupoaică tânără vine și-i roase zgarda
arătându-i că oamenii sunt dușmanii
animalelor. Cum să explice câinele
că oamenii sunt buni și că trebuie să
le demonstrezi credință și iubire ?
Dar pentru ceilalți el era pe cât de
bun, pe atât de prost. Încercând să se
împrietenească cu un bursuc, un cerb
și apoi cu o vulpe, sunt analizate
viciile și calitățile oamenilor. O
perioadă încearcă să se răzbune
făcând stricăciuni în gospodăriile din
satele învecinate, dar când o femeie

care cerceta viața pădurii, s-a așezat
în poiană, chiar dacă inițial ar fi dorit
s-o alunge, s-o muște, a simțit că
trebuie să se așeze lângă trupul
acesteia ca lângă un prieten și să
rămână lângă ea pentru totdeauna.

Horia Hulban
Povești pentru copii
Lumen, 2008

Printre cărțile minunate care au
fost scrise pentru copii și nu numai
pentru ei, am prmit volumul semnat
de Horia Hulban, dedicat copiilor
dar și adulților ce se simt încă copii.
În căutarea curcubeului, Povestea zmei-
lor, Poveste de pe Rin, sunt câteva din-
tre minunatele gânduri scrise pentru
a strecura liniștea în sufletul citito-
rilor.

Vino-n brațele mele să te-adorm,
Lin să te scufunzi în somn,
Scânteia de viață să se stingă,
Mărgele de sânge să se prelingă,
Amorțeala încet să te fure,
Răsuflarea să nu-ți mai susure.
Vino în brațele mele să te adorm,
Lin să te scufunzi în drum.
Și poveștile scrise în timpurile

noastre au aceeași profunzime mora-
lă și se recomandă a fi citite indife-
rent de vârstă.

Elleny PENDEFUNDA
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Elleny
Pendefunda
Inimă de înger
Editura Princeps Edit, 2011

Am aflat demult de la cursurile
de pedagogie și psihologie a copilu-
lui că aceștia se joacă într-un mod
foarte serios. Ei au o treabă de făcut
și nu abandonează înainte să spună
prin joc tot ceea ce au de spus. Am
prezentat uneori astfel de expoziții
și am fost cucerit amintindu-mi de
vremurile cu adevărat fericite ale
lipsei de griji. Cu puțin timp în
urmă am participat la un eveniment
unde asistența matură se copilărea
intrând în zonele pure ale fanteziei
și libertății absolute. Eleny Pende-
funda, pictorița dublată de poeta
omonimă, cu două volume de ver-
suri prefațate elogios de critici cu
notorietate, a impresionat publicul
adult, cei de-o vârstă cu expozanta
nefiind tot atât de impresionați. Feti-
ța are imaginație și face din culori și
formele plastice o chestiune perso-
nală. Ceea ce este important de sta-
bilit este dacă evenimentele create
cu ajutorul ei vor persista în timp.

Are fantezie, ignoră cine știe ce
savante reguli și toate aceste libertăți
asumate dau un farmec aparte
compozițiilor ei ludice pe care le
percepe în linia naturalității. Noi,
adulții, nu facem altceva decât să
privim la arabescurile unei fantezii
neîngrădite de rigori formale, tradi-
ții ale genului etc.

Am urmărit traseele imaginației
ei și se vede că este dezinhibată,
pictând așa cum respiră. Ea se află
aproape de propria sa natură și
aceasta se manifestă prin genuinita-
te. Nimic nu poate tulbura cerul
copilăriei unde oamenii pot pluti, iar
gravitația nu este luată în seamă. De
aici un anumit farmec și, desigur, o
expresie a inteligenței. Recomand
celor care nu au prejudecăți să intre
în jocul fanteziei ei și-i asigur că nu
vor regreta. Șansa recuperării, la dis-
tanță de decenii, a acestui univers
miraculos din care am fost definitiv
alungați trebuie valorificată în avan-
taj reciproc. Cred că Eleny Pendefun-
da are datele native și intelective de
a se maturiza în plan artistic odată
cu trecerea fiecărui an. Oricum, îi
mulțumim pentru că are încrederea
să ne arate ceea ce unii dintre noi a
uitat de mult: puritatea și inefabilul.

Valentin CIUCĂ

Gheorghe Boancă
Oameni plângând
Timpul, 2009

Gheorghe Boancă e un nume
cunoscut între "ai lui", adică între cei
care fac, respectiv prețuiesc virtuțile
picturii naive. Ceea ce este cu adevă-

rat remarcabil este că autorul, atunci
când a făcut pasul și către canoanele
artei literaturii, a făcut-o la fel de
firesc și de legitim, menținându-se la
același nivel de înțelegere a lumii
specific făuritorilor de artă naivă;
altfel spus, povestitorul păstrează
aceeași candoare, aceeași autenticita-
te, aceeași uriașă doză de naivitate ce
exclude prefacerea, rafinarea, ames-
tecul de stiluri și de atitudini ce sunt
vizibile în arsenalul artistului coti-
dian.

Daniel CORBU

Theodor
Codreanu
Transmodernismul
Editura Princeps Edit, 2009

Transmodernismul apărut  ca un
concept al unei noi paradigme cultu-
rale după anii '90 în contextul
globalizării cu totalitarism și conflic-
te în plină expansiune încearcă să
opună lumea spirituală în sensul
vizat de René Guénon acestei pers-
pective. Astfel Theodor Codreanu
realizează o lucrare de mare curaj și
de excepție în lumea mileniului trei,
în România.

Octavian LAURENŢIU
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Cassian Maria
Spiridon
Cumpăna

Apariția în serie a peste o sută de
volume, în general antologice, sem-
nate de poeții aparținând arealului
moldav la Editura TipoMoldova sub
coordonarea lui Valeriu Stancu și
Corneliu Ștefanachi reprezintă con-
strucția pe raftul bibliotecii viitorului
a unuia dintre importanții stâlpi ai
culturii contemporane. Urmează și
celelalte genuri literare. Succes!

Liviu
Pendefunda
Zece falii

Viorel Dinescu
Arhipeleag stelar
Editura AXIS LIBRI, 2011

O minunată antologie de autor
prezintă Viorel Dinescu în cartea sa
ce însumează profundele sale crize
gnostice. Remarcăm analiza profun-
dă a criticului Theodor Codreanu.

Emilian Marcu
Zăpada timpurie
Editura PIM, 2011

Emilian Marcu, un permanent
boem al urbei ieșene, se scaldă între

fulgii fără pată ai unei culegeri de
sonete de dragoste la sfârșit de
mileniu și început de eternitate. Nu e
tăgadă-n toate câte-au fost să fie:/ Cât te-
am iubit tu poți vedea-n zăpada timpurie.
Arta poeziei fixe nu a apus în cetatea
culturii și autorul rămâne fidel
arderilor înmugurite ale primăverii
pe când zăpezile altor anotimpuri
începeau să se topească.

Carmen PALLADA

Vasile M.
Demciuc
Dicționar de Artă și
Civilizație Medievală
Editura Doxologia, 2011

Primim la redacție o minunată
carte editată de înțeleapta gândire a
unui cărturar notabil, iubitorul lui
Clio, Vasile M. Demciuc. Acest vo-
lum, un dicționar bine întocmit,
reușește să orienteze căutările orică-
rui interesat de cultură, indiferent de
gradul său de pregătire. Muzeograf
și cercetător, doctor în istorie sub
înțeleapta baghetă a  academicianu-
lui Răzvan Theodorescu, autorul
pune la dispoziția noastră o lucrare
de referință într-un domeniu plin de
spiritualitate și credință.

Petre ŞIŢĂ
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Dan Petrușcă
Poezia îmi stătea pe
genunchi
Editura Universitas_XXI, 2010

Un remarcabil poet stă la porțile
unuia dintre cerurile înalte ale litera-
turii. Și totuși Dan Petrușcă mai
așteaptă printre desenele ciclului
erotic al lui Mihai Chiuaru să fie
admis într-un mare grad inițiatic al
poeților. Azi mulți sunt cei al căror
debut învăluie vârste după vârste
dar nu au cum răzbate dincolo de
corifeii repetenți deveniți coman-
danți de oști ai timpurilor moderne.

Nu știu de ce îl văd pe poet
închinându-se la același Dumnezeu,
Era știi tu ca o pândă/ și de zile întregi
așteptam/într-un fel de osândă... să mă
rog pe dos/ cu credințăși pe îndelete/ la o
icoană cu fața la perete.

Am apreciat dintru început
printr-un singur cuvânt: remarcabil,
și m-am referit la copilul devenit
înțelept dintr-o generație lirică a
cărturarilor. Dan Petrușcă merită o
aplecare a criticii care să îl încadreze
potrivit unui timp real dar cernut
printr-o sită metafizică.

Octavian LAURENŢIU

Mihai Batog-
Bujeniță
Halimaua
Editura Ars Longa, 2011

Personajele care prind viață în
lumea romanului Halimaua de Mihai
Batog-Bujeniță nu sunt obișnuitele
scrierilor autorului. Registrul pare a
fi chiar mai mult decât diferit. Lu-
mea care bandajează frontiera subli-
mului an '90 vine dintr-o abordare
epică ce are pe langă discursul carac-
teristic o autentică cavalcadă situa-
țională, greu de comparat cu a altor
scriitori contemporani. M-aș fi aștep-
tat la o apropiere de Viorel Caco-
veanu sau chiar la predominanta
prezența a păstorelofilului realizat
prin proză. Halimaua însă e cu totul
altceva și merită citită.

Julieta Carmen
PENDEFUNDA

Olimpian
Ungherea
Sayonara
Editura Vasiliana, 2010

După celebrele romane Clubul
cocoșaților și Rețeta gloriei, care ne-a
adus în față un gen nou și totuși
vechi, un Ungherea străbătut de
reflexiile dreptății dar și de calitățile
toleranței aplicate noilor timpuri, al-
tele dar aceleași, iată că în Sayonara,
autorul bătrânei domnișoare ce nu
avea alibi și nici nu putea să treacă
de prețul tăcerii trece de arhivele
secrete într-un exploziv expozeu plin
de tragism și frământări. Cavaler al
luptei cu lumea instabilă a României
moderne, autorul își îndreaptă aten-
ția spre interpretarea relației dintre
bine și rău în viziunea omului
contemporan. Într-o junglă plină de
întâmplări ciudate și de speranțe
deșarte, de vise pustii și de aparențe
derutante, poveștile polițiste mai au
încă darul să elucideze, să atențio-
neze sau numai să impresioneze
cititorul dorit de adevăr.

Romeo Daniel BOTEZATU
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Leo Bordeianu
Nimeni să nu se
teamă de moarte
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
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.)

Gellu Dorian
Zece poeme exemplare
din Târgul în care,
cică, nu se întîmplă
nimic
Editura Timpul, 2011

Poezia lui Gellu Dorian vine
dintr-un transcendent dominat de
pesimism și chiar tristețe extremă.
Când nu eram singur,/ nu observam cât
de triste erau femeile singure,/ ieri însă,
când ea revenit după o mie de ani, mi-
am dat seama/ că închipuirile mele nu
erau nici pe departe/ față de cum arătaq
de după ochelarii negri/ ca de după o
mască femeia căreia i-am văyut altădată
chipul/ mult mai frumos decât al unui
înger,/ mult mai frumos decât orice
poate fi frumos,/ mult mai frumos decât
însăși frumusețea,/ încât sacul de box în
care loveam cu privirea/ se încrețea din
ce în ce mai mult/ ca o bășică uscată de
porc ânțepată cu acul... Cartea, poartă
de intrare în lumea modernă a su-
prarealismului și postmoderismului
în concubinaj liric, reprezintă o
piatră de boltă autentică folosită la
înălțarea templului pe care poetul îl
închină cu opera sa timpului.

Liviu PENDEFUNDA

Lucian Costache
Mathilde și fata din
grădina albastră
Editura Țiparg, 2011

Un roman care se bazează pe
această aserțiune: După orice democra-
ție urmează infernul. După orice
Dictatură vine Haosul... nu poate fi
decât un demers literar excelent.

Amintirile despre celebrul cuplu comic Stroe și Vasilache au
fost aduse de Eugen Stroe prin acest volum a cărui postfață este
semnată de Ioan Holban
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Reviste în Contact

Minunata revistă a revistelor
continuă să ne impresioneze. C.
Stănescu nu ar putea de fapt scrie
altfel. Remarcăm serialul lui Eugen
Simion privind identitatea româ-
nească, cronica literară care sub
bagheta lui Constantin Coroiu s-a
oprit asupra lui Octavian Paler și
articolul îngrozitor de pertinent
Blestem, semnat de Augustin Buzura:
<Să fie, oare, un blestem? Ne
izolam tot mai mult, nu mai
comunicam cu nimeni pentru
simplul motiv ca am încetat sa mai
comunicam între noi. „Totul este
eșuat în această țară. Asta e singura
ei originalitate“, spusese mai
demult Cioran> și mi se confirmă
că puține sunt în această țară
revistele în care putem citi cu
adevărat ceva.

Revista din New York se
pregăteşte de sărbătoare. Fondato-
rul,creierul şi inima revistei împli-
neşte în această toamnă 12 luştri.
Nume celebre ale spiritualităţii
româneşti se adună să omagieze
minunata realizare a hexagenarului
Theodor Damian.

La Mulţi Ani!

Ultimile numere ale revistei
Convorbiri literare păstrează sem-
nătura magistrală a unor colabora-
trori permanenţi ce îmbogăţesc
lună de lună bagajul ideatic al
cititorilor, dar sub patronajul lui
Cassian Maria Spiridon remarcăm
recenzii, poezie, eseuri semnate de

de nume de referință și care nu
uibesc doar trecutul ci și viitorul
acestei reviste seculare.

Revista de cultură Cronica ne
aduce printre multe altele semne de
atenţionare şi nu de întrebare prin
Dan Ciochină, şi neobositul redactor
şef, sufletul revistei, Valeriu Stancu.
Trebuie remarcată prezenţa în
fiecare număr a seiei semnate de
Emanuela Ilie despre poesia Iaşilor
de azi.

Revista Steaua (numerele 4 şi 5
pe 2011) păstrează ţinuta deosebită
a acestei publicaţii artistice şi
culturale. Aurel Rău însă relatează
momente extraordinare din viața lui
Blaga: "Când autorul Laudei somnului
îmi dã sfatul sã nu mai citesc nimic
dupã ora nouã seara, numai ziare, ca
un remediu din care și-a fãcut o lege
și el. Mã voi împroprietãri cu detaliu
biografic: fusese și în cazul sãu, prin
anii volumului de versuri numit,
zeul Hypnos, zgârcit. Atunci el,
poetul și filosoful, a crezut cã a
terminat cu scrisul de orice fel, nu mai
putea citi un rând, și totuși a redactat
ulterior toate Trilogiile".

Cornel Ungureanu continuă seria
critică asupra geografiei literaturii,
aplecându-se asupra lui Ion Crean-
gă și lumea abecedarelor. Atrag
atenția textele semnate de Mircea
Mihăieș, Radu Pavel Gheo, Lucian
Alexiu, Vladimir Tismăneanu, ca și
interviul cu Marta Petreu. Orizont
rămâne o fantastică dovadă de
maturitate revuistică.

Paul Aretzu
Psalmi cu
anluminură
Editura Dacia XXI, 2011

A scrie psalmi, aidoma unui fiu
rătăcitor, a reinventa din extaz și
contemplație gnosticismul confruntat
cu dogma în raport de Paul Valéry,
cam acesta e demersul întâlnit în
arealul liric al maestrului interior ce
poartă pentru toţi numele de Paul
Aretzu.

Era un car plin cu ochi și a trecut/ pe
lângă cuvintele mele și-am început/ să
vorbesc/ despre cele văzute și nevăzute./ și
toți ochii aceia plângeau revărsându-se din
orbitele/ literelor. și/ fiecare loc din lume
era pântecul unui cuvânt. iar timpul/
stăpânea mișcarea gurii./ pentru sporirea
misticii, vorbeam îmbrăcat în pielița/
tăcerii/ care cânta peste împrejurimi. Iată
un fragment din lumea proprie a
scriitorului, din Cartea cu anluminură, a
doua parte a unui volum de versuri ce
se recomandă a fi citit de toată lumea
dornică de poesie bună, dar mai ales
de cei cu stea în frunte. Cu adevărat, la
Aretzu cuvintele întorc învățătura
sacră de la om spre Dumnezeu, slavă
și mulțumire.

Carmen PALLADA
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Luceafărul de dimineaţă a
depăşit numărul 1000, săptămâna-
lul de literatură promovând intere-
santele opinii ale lui Nichita Danilov,
Cornel Ungureanu sau Gabriela
Hurezean. Din stirpea supravalorică
a familiei lui Radu Cârneci ne delec-
tează un tânăr poet al viorii, Aron
Cavassi. Un recital de poezie este
datorat Festivalului International de
la Neptun şi remarcăm un interviu
acordat de Adam Puslojic.

Rămân la părerea că e greu să
poţi aprecia articolele şi textele
publicate în România literară.
Versurile lui Lucian Vasiliu, Paul
Aretzu, eseurile lui Adrian Popescu,
Livius Ciocârlie, Gheorghe Grigurcu
fac cinste unuia din ultimele nume-
re. În rest, ca orice revistă săptă-
mânală aceasta nu se poate desprin-
de din cotidianul anost, plin de
războaie ineficiente între condeieri
și care concură cu succes la scăderea
numărului de cititori, chiar din
rândul celor care ar putea beneficia
de paginile revistei lor, membrii
Uniunii Scriitorilor din România.
Număr de număr totul se învârte
într-un cerc în general închis,
permanent închis, din care multe
din marile talente neafiliate la
“club” sunt ignorate.

Banat (nr. 3 /2011), conţine un
sumar bogat, cu referinţe diverse
asupra permanenţei culturale româ-
neşti. Am remarcat paginile semnate
de Adrian Dinu Rachieru şi Maria
Niţu dedicate lui Nicolae Breban şi
respectiv Bujor Nedelcovici.  Se
recomandă a fi citite şi textele
semnate de Eugen Dorcescu, Cezarina
Adamescu, Ion Căliman.

Nicolae Dabija se dovedeşte a fi
acelaşi minunat conducător de re-
vistă, Literatura şi Arta din Chişi-
nău datorându-i evoluţia con-stantă
la înaltele standarde pe care şi le-a
stabilit încă de la primele apariţii. În
ultimile numere proble- 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.

Cred, fără urmă de îndoială, că
printre numeroasele reviste ce
inundă azi netul, chioșcurile și
librăriile, Vatra Veche, reprezintă
un etalon, o ștachetă greu de trecut
decât de puține alte surate, reviste
pe care le simt participând la un
maraton corect, fair play, o întrecere
pentru autodepășire în folosul a
ceea ce dorim cu toții: să arătăm
lumii că spiritul acestor locuri nu
numai că este european, universal,
ci că se situează deasupra multora
care se cred buricul pământului (și
nu sunt). Numărul din august 2011
este atât de bogat, greu ar fi să
enumerăm nume sau titluri, toate
putând atinge interesul cititorilor.
Mă opresc neutru (un fel de a
spune!) asupra anchetei revistei
privind prieteniile și dușmăniile
dintre scriitori, Lucia Olaru Nenati
atribuind condiții și împrejurări
sordide acestui fenomen.

Oglinda literară, numărul din
august continuă să prezinte bogata
sa tematică într-un spaţiu restrâns,

drămuit precum orice alt număr al
revistei. Plină de articole dedicate
istoriei şi culturii dacice, a influenţei
acestei asupra formării poporului şi
înţelepciunii contemporane, strânsa
relaţie cu limba română scrisă drept
suport al literaturii de peste hotare,
articole dedicate poesiei lui Radu
George Serafim, sociologie, filosofie,
proză, poesie, esoterism, istorie,
recenzii, memorii, aniversări, come-
morări semnate de nume sonore ale
timpurilor în care trăim – aceasta
este oglinda de la Focşani a
confratelui Neagu.

O prezentare şi o grafică
excelemtă păstrează cu fiecare apa-
riţie revista de cultură, literatură şi
artă ProSaeculum (nr. 3-4, 2011).
„Ezitând între taină şi nimic”  conti-
nuă sub pana lui Tudor Cicu un
minunat megastudiu ce se încadrea-
ză între texte de referinţă semnate
de Mircea Dinutz, Magda Ursache,
Horia Bădescu, Constantin Tranda-
fir, Liviu Ioan Stoiciu, D.R.Popescu,
Irina Mavrodin şi Constantin
Coroiu.

Revista Porto-Franco continuă
în anul 2011 să adune nume de prim
rang ale culturii românești, conti-
nuând seria anilor precedenți.
Sterian Vicol păstorește interviuri,
cronici, proză şi poesie, în rubrici
întotdeauna bine alese: salon poetic,
scrisori netrimise, restituiri, pagini
dunărene, atitudini, fals tratat de
umor, Lyra, Traduceri, Albumul
Porto-Franco care dau un profil bine
conturat revistei. În continuare
remarcăm atenția pe care redacția o
acordă tinerei generaţii de scriitori
cu şi fără patalama USR.
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Revista Feed Back ne încântă și
cu ultima apariţie (nr. 4-5-6-7, 2011)
care include nume precum Horia
Zilieru, Zoe Dumitrescu Bușulenga,
Claudia Matei, Romulus Guga, Mircea
Ivănescu, Nicolae Dabija, Ștefan Roll,
T.S.Eliott. Suntem mândri că mode-
lul revistei Contact int'l, prima re-
vistă liberă de după decembrie 1989
se impune în continuare și devine
avangardă culturală în România.

Atologia poesiei româneşti cu-
prinde pe Camil Petrescu în prezen-
tarea lui Mircea A. Diaconu, Bucovi-
na literară (nr. 5, 2011). Sunt pre-
zenţi cu texte remarcabile: Liviu Ioan
Stoiciu, Theodor Codreanu, Ioan Hol-
ban, Gheorghe Grigurcu, Al. Cistele-
can, ConstantinT.Ciubotaru, Liviu An-
tonesei, Luca Piţu, Constantin Dram,
Leo Butnaru ş.a. Constantin Arcu
continuă această serie de excepţie.

Citim Contemporanul (nr. 5,
2011) şi remarcăm articolele sem-
nate de Irina Petraş, Aura Christi, dar
şi de Liviu Ioan Stoiciu, Ionel Necula,
Adi Cristi despre Nicolae Breban dar
şi cronica lui Adrian Dinu Rachieru
referitoare la minunatul nostru
contemporan, Adrian Marino.

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 de
-/ 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

Revista Ethos nr. 1, 2011, aduce
prin textul lui Doru Tompea în
actualitate riscurile gândirii de-a
lungul istoriei. În paginile sale mai
semnează cu texte notabile Horia
Hulban, Ioan Humă, Daniel Șandru,
Teodor Dima, creând un discurs
academic pertinent tematicii legate
de învățământul contemporan ro-
mânesc.

Din Satu Mare primim de la
George Vulturescu revista de poesie
Poesis (4-5-6, anul XXII/ 2011), se
deschide cu antologiile bine cunos-
cute dedicate acum lui Adam
Puslojic, Vasile Gogea, George Stanca.
Theodor Codreanu continuă minuna-
tul studiu dedicat lui Ion Barbu şi
epocii sale. Lucian Alexiu prezintă
un nume de referinţă, Geo Bogza,
iar Aura Christi se opreşte asupra
unui artist care „există dinainte de a
se naşte”, sculptorul Vasile Gorduz.

Poezia (nr .2 (56)/ 2011) încearcă
să integreze universalitatea poesiei

în torentul nemilos al irosirii.
Remarcabile sunt contribuţiile lui
Cassian Maria Spiridon, George Popa,
Liviu Pendefunda, Marius Chelaru,
Geo Vasile, Paul Gorban 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, recen-
zii de excepţie semnate de Emanuela
Ilie şi Nastasia Savin împlinesc
menirea acestei apariţii de vară, la
fel ca şi inspiratul fragment despre
mişcarea literelor al lui Bogdan
Petriceicu-Hasdeu.

Puţine sunt revistele care se
aşează în biblioteca viitorului ase-
menea Secolului XX - o tradiţie a
prezenţei culturii în Arad vine să
întregească lectura iubitorilor de
artă. Întâlnim în primele numere ale
anului 2011 un excelent eseu care
sublimează spiritele lui Cioran şi
Pessoa, lirică, restituiri, recenzii.

După patru ani de apariţii,
revista scriitorilor români canadieni
se impune printr-o actualitate româ-
nească bine implementată în lumea
de adopţie din nordul continentului
american. Semnează texte deosebite:
Alexandru Cetăţeanu, George Baciu,
Marian Barbu, Nicolae Bălaşa, Maria
Cristea-Vieru, Ion Cristofor, Melania
Cuc, Rita Dahl, Doina Drăguţ şi Eugen
Evu. Minunatul remember al lui
Paul Anghel este de invidiat în con-
textul umbrelor pe care în România
mulţi se străduie să le aşeze peste
realele valori ale literaturii.

Contact Int’l
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Mihaela ALBU

Cultura română
în exil

3. Lupta sau Despre istoria unei
reviste cu dublă „cetăţenie”
Introducere

n istoria presei – şi cu atât mai
mult în cea românească – poa-
te că nu există o altă publica-

ţie cu o traiectorie similară celei pe
care a cunoscut-o revista Lupta.

Înfiinţată în septembrie 1983, la
Paris, deci către sfârşitul celui de al
doilea „val” al exilului românesc,
revista va purta un titlu bilingv –
Lupta (Le Combat). „Publicaţia avea să
devină în scurtă vreme una din sur-
sele cele mai importante de informa-
re a exilaţilor asupra realităţilor din
România aflată sub control comunist,
dar şi asupra evenimentelor în care
sunt implicaţi compatrioţi ai noştri
din străinătate”, va aprecia într-o
privire retrospectivă cel care reali-
zase varianta americană a revistei,
Constantin Eretescu. (v. „Lupta”
americană, în Origini, nr. 2011, p. 22).
Începutul, ca orice întreprindere pen-
tru cei aflaţi pe pământ străin, a fost
greu. Despre primele numere pe care
le-a văzut, Constantin Eretescu ne in-
formează (în articolul „Lumea exilu-
lui”, Observatorul cultural, nr. 122/
2002) asupra aspectului, dar aprecia-
ză conţinutul şi redactarea, apreciind
astfel competenţa redactorilor:
„Publicaţia, care purta titlul Lupta
(Le Combat), nu arăta prea bine.
Cinci file format coală ministerială,
cu textul dactilografiat pe trei
coloane. Filele – prinse cu un

capsator. Era formatul pre-
luat de la fostul director al
unui Buletin destinat informării
românilor din zona Parisului. Dar
erau şi deosebiri. Materialele erau re-
dactate într-o bună limbă româneas-
că, articolele erau tăioase, iar anali-
zele, bine argumentate şi coerente. Se
cunoştea că ziarul intrase pe mâna
unor oameni de meserie.”

Ineditul publicaţiei constă nu
numai în faptul că ea cuprindea, pe
lângă pagini în limba română şi două
pagini în limba franceză, dar şi în
existenţa unei variante (începând cu
numărul 6 – 30 noiembrie 1983),
editată pe pământ american, sub
titlul Lupta. The Fight, de asemenea cu
dublă exprimare lingvistică – limba
română şi limba engleză. Despre
ideea apariţiei acestei variante, ca şi
despre motivaţia editării ei şi în
Statele Unite, beneficiem de aseme-
nea informaţii directe: „În primăva-
ra-vara anului 1983, mă aflam la
Paris şi lucram la Phonotèque
Nationale”, rememorează C. Eretescu
în articolul amintit mai sus. „În
cursul unei vizite făcute vechii
prietene bucureştene, redactoare1

acum a proaspăt apărutei Lupta, am
fost contactat de directorul noii

1 Este vorba despre Antonia Constantinescu,
cea care şi-a dedicat întreaga pasiune, puterea
de muncă, dar mai ales cunoştinţele pentru a
edita număr de număr revista.

publicaţii. Mihai Korne intenţiona să
extindă aria de difuzare a ziarului”.

Deşi s-ar putea crede că paginile
editate în limba franceză sunt simple
traduceri ale celor considerate mai
importante de către redacţie, totuşi
acestea cuprind articole speciale, cu
ţintă precisă către publicul francez.
Printre titlurile din secţiunea fran-
ceză se numără : „Retrospective
historique”, „L’Espionage aux Relati-
ons Extérieures”, „Visite d’une délé-
gation française à Bucarest”, „Le
Message de Ceausescu”, „La dénu-
cléarisation des Balkans”. Mesajul lui
Mihai Korné din articolul program
apare şi în paginile în limba franceză,
dar, după cum am menţionat ante-
rior, nu ca o traducere. Ideea de bază
este desigur aceeaşi: „Ils luttent pour:
liberté, justice et bien-être (Luptă
pentru libertate, justiţie şi bunăstare).
Deopotrivă articolul în limba
română, cât şi cel în limba franceză se
încheie cu trimiteri semantice la titlu
şi la acţiunea propriu-zisă a nou
înfiinţatei reviste: „Lupta începe”
(„Le Combat commence”).

1. Repere politice şi
culturale ale anilor ’80

După cum am amintit, ambele
variante ale publicaţiei au apărut în
acelaşi an, 1983, la numai două luni

Î
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distanţă. Este o perioadă în care
mulţi români reuşiseră să scape din
România comunistă, fie după război
– primul „val”, fie după aşa-numitele
„teze din iulie”  (1971) – al doilea
„val”, când intelectualii români au
înţeles că minima libertate de
exprimare de după 1965 urma să fie
din nou îngrădită. Drept urmare, are
loc o cerere mai amplă de plecare
legală, dar şi multe tentative de
trecere – cu mare risc – a frontierei. În
lumea liberă se vor alătura celor
veniţi anterior. Scriitorii, jurnaliştii
vor continua acţiunile culturale, una
dintre acestea fiind şi cea de editare
de publicaţii în limba română.

În Franţa, acolo unde mulţi dintre
concetăţenii noştri aleseseră să
locuiască, s-a petrecut probabil şi cea
mai fructuoasă activitate a lor în plan
cultural dintre toate ţările europene,
dar această activitate avea permanent
şi un substrat politic2. Ziare şi reviste,
fundaţii şi asociaţii, edituri şi
cenacluri au însemnat toate o dovadă
a dimensiunii acestei actitivităţi.
Dacă analizăm latura publicistică,
vom constata că în anul 1983, în
Franţa, mai apăreau revistele cu
profil literar Limite (1969-1986) şi
Ethos (1973-1984), înfiinţate de Virgil
Ierunca, în care redactorul, ca şi
ceilalţi colaboratori, susţineau di-
mensiunea identitară a culturii
române, luptând totodată cu arma

2 În anii 70 (şi după aceasta), aşa cum observa
şi Sanda Stolojan, „exilul cultural la Paris a
intrat într-o fază nouă, Exilul întâlnirilor
noastre, al regăsirilor între români, Exilul
discuţiilor nesfârşite, uneori patetice, în jurul
unei obsesii: soarta României sub dictatura
comunistă. Controversele, speranţele şi
îndoielile, supravieţuirea României va fi
posibilă? Prin cultură sau prin credinţă? Ce
facem noi aici? Continuăm o tradiţie? Nu
cumva ne autoiluzionăm crezând că tradiţia,
valorile trecutului naţional mai pot fi salvate?
Câţi mai păăstrează idealul sau memoria
României libere? S-ar putea ca Exilul să fie o
fantasmă, o plăsmuire, o proiecţie a
inconştientului... ce-i de făcut? Acest Exil, al
frământărilor noastre, noi între noi, a căpătat
în anii '70 o altă dimensiune, legată de o serie
de evenimente, de întorsătura războiului rece
între Est si Vest, de schimbarea climatului
politic la Paris.”
(http://www.scribd.com/doc/37734181/Exil
ul-Intelectual-La-Paris).

cuvântului împotriva ideologizării
culturii în ţară şi informând publicul
cititor asupra acţiunilor întreprinse
de conaţionali asupra acestei lupte.
Astfel, Virgil Ierunca va scrie (în
Ethos, nr. 5), printre altele, despre
interviul acordat de Dorin Tudoran
Agenţiei France Press, prin interme-
diul corespundentului acesteia la
Viena, în care cunoscutul disident
afirma că „România se află în
punctul culminant al dictaturii
personale a lui Nicolae Ceauşescu.”
Interesant este că acest interviu a
avut loc exact când, sub direcţia lui
Mihai Korne, apărea primul număr al
Luptei (7 septembrie 1983).

Desigur, titlul ales nu a fost nici
pe departe unul fără semnificaţie
clară. Este exact ceea ce vor iniţia
directorul, ca şi redactorul Antonia
Constantinescu prin intermediul
revistei – adică o „luptă” cu arma
cuvântului împotriva a tot ceea ce
însemna distrugerea valorilor româ-
neşti, dar, în acelaşi timp, şi pentru
informarea occidentului asupra reali-
tăţilor din ţară şi asupra activităţii
românilor aflaţi în diferitele ţări ale
Europei.

Contextul politic al anului 1983 îl
vom afla descris şi de Mihai Korne,
acesta, în articolul „Alegerea apelor”
din numărul 21, făcând o radiografie
a primelor unsprezece luni de
apariţie a revistei, menţionând astfel
şi momentul de debut al acesteia. El
analizează semnalele ce veneau din
Occident, semnale manifestate prin
schimbări care nu aparţineau unor
grupuri izolate, aşa cum încercau să
convingă conducătorii comunişti, ci
aparţineau Conştiinţei Lumii Libere,
care scotea în evidenţă şubrezirea
regimului totalitar din Europa
Centrală şi de Est. Teama regimului
se reflecta în recanalizarea atenţiei
asupra refugiaţilor pe care îi vor
supune „atacurilor coordonate de
diferite securităţi [...] La ruşi, ucrai-
neni, bulgari, sîrbi sau croaţi,
atacurile sînt duse împotriva organi-
zaţiilor existente în Apus [...] La
polonezi, cehi şi români ţinta sînt, de
ani de zile,  cei care lucrează sau
colaborează cu posturile de radio ce

emit în ţările respective”, va sublinia
Mihai Korne3

Acţiuni politice şi culturale vor
întreprinde şi cei aflaţi peste ocean în
cadrul unor organizaţii sau pur şi
simplu prin intermediul presei. Din
relatarea lui C. Eretescu aflăm ce alte
publicaţii apăreau la data când au
decis să tipărească şi în SUA o
variantă a Luptei, orientarea acestora,
dar şi greutăţile începutului: „La
vremea aceea, apărea la New York
săptămânalul Micro-Magazin editat
de Marius Ligi, o publicaţie tipărită
pe hârtie de ziar, în care, alături de
ştiri româneşti şi ştiri despre românii
din America, mult spaţiu era ocupat
de reclame şi anunţuri. Un alt ziar
bine cunoscut în epocă era Cuvântul
românesc, revistă anticomunistă de
opinie şi cultură pe linie naţională şi
creştină românească, după cum se
autoprezenta, editată de George
Bălaşu la Hamilton, Ontario, Canada.
Revista apărea lunar, în bune condiţii
grafice, cu 16-32 pag. Se adăugau la
aceasta publicaţii cu istorie obscură şi
viaţă mai scurtă, Tricolorul editat de
Al. Dima-Drăgan, Adevărul, lui Dean
Milovan, pe lângă publicaţii literare,
cum au fost Mele, Scrisoare
internaţională de poezie, scoasă de
Ştefan Baciu, Drum, a lui John
Halmaghi, Agora lui Dorin Tudoran,
sau una predominant religioasă, cum
este Solia – The Herald, revistă a
Episcopiei române din America. În
aceste condiţii era greu ca cititorul
român din Statele Unite să accepte
formatul şi tipul de multiplicare al
revistei care apărea la Paris.”

2. Lupta. Le Combat.
Începutul. Fondatori

2.1. Mihai Korne

Aşa cum am specificat, directorul
revistei pariziene, încă de la început,
a fost Mihai Korne. Acesta, „una
dintre cele mai luminoase figuri ale
exilului romanesc”, după cum se
arată într-un „Omagiu” scris la moar-

3 Mihai Korne, „Alegerea apelor” în Lupta (Le
Combat), nr. 21, 22 iulie 1984, p. 1.
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tea sa (anul 2002), postat pe adresa
http://www.business-
point.ro/comunicare/3999/omagiu-
lui-mihai-korne.html,
având mai multe semnături, în frunte
cu cea a preşedintelui de atunci al
României, Emil Constantinescu, s-a
dedicat luptei de a uni valorile
exilului4, de a promova cultura româ-
nă şi idealurile democraţiei, după
cum s-a dedicat Luptei, revistă la care
nu numai că a scris, dar a şi finanţat-
o din fonduri proprii. În publicaţia
„Ambasada României la Paris” (nr.
19 din 16 oct. 2008, Radu Ciobotea, în
scurta prezentare, intitulată însă
sugestiv Exilul ca luptă, sublinia de
asemenea că „Militantismul inteli-
gent şi generos, fidelitatea nestrămu-
tată faţă de valorile democraţiei şi
libertăţii, perseverenţa în efortul de a
realiza unitatea românilor din exil în
jurul acestor valori au fost admirabil
sintetizate de Mihai Korne în cele
mai diferite forme de susţinere a
acestor idealuri : din 1982 până în
1983 a fost director responsabil al
publicaţiei BIRE, ce apărea la Paris,
iar începând în 1983 ia naştere
publicaţia Lupta, pe care a animat-o, a
finanţat-o şi a inspirat-o”
(http://www.france-
roumanie.eu/uploaded/newsletter%
20 ).

Într-un interviu luat de Silvia
Constantinescu pentru ziarul Curierul
românesc, Mihai Korne se prezenta ca
fiind „un refugiat politic român, am
53 de ani, m-am născut la Iaşi şi m-
am stabilit în Franţa în 1948. /…/ În
Franţa mi-am făcut studiile de drept
şi de economie înainte de a începe să
lucrez în domeniul comerţului inter-
naţional/…/În primii ani la Paris am
participat la viaţa studenţilor români
refugiaţi /…/, dar m-am consacrat
mai cu seamă activităţilor profesio-

4Mihai Korne a înţeles repede că, fără un liant
care să-i dea forţa şi autoritate, exilul românesc
nu poate contribui decât în prea mică măsură
la viitorul democratic al patriei – acel viitor pe
care nu a încetat să-l dorească şi pentru care
nu a încetat să se lupte. „Lupta şi-a propus
drept scop esenţial acela de a uni exilul
românesc de pretutindeni”, se subliniază în
site-ul citat mai sus.

nale. Nu am reluat activitatea politică
propriu-zisă decât cu mult mai
târziu, începând din 1964.” În Nota
de la sfârşitul interviului, autoarea
specifică faptul că a realizat această
convorbire cu directorul revistei
Lupta la Paris, cu ocazia unei întru-
niri a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi
Politici din România şi subliniază în
final „Mihai Korne este unul din
marii eroi ai exilului românesc”.

Contribuţia sa la editarea revistei
nu a fost numai una de iniţiere şi de
finanţare, ci şi una efectivă, de citire
a fiecărui articol, de corectură etc.
Iată cum îşi aminteşte C. Eretescu
prima întâlnire la redacţia Luptei: „În
ziua aceea, în biroul Antoniei Con-
stantinescu şi-a făcut apariţia directo-
rul ziarului. Numărul proaspat scos
de sub tipar, ca să zic aşa, îi stimulase
apetitul polemic. Venea cu sugestii.
Citea fiecare rând al numărului aflat
în lucru şi cerea corecturi, modificari,
reformulări.” Mihai Korne se implica
însă în totalitate la revistă, el scriind
adesea articole – de predilecţie
polemice – care impuneau orientarea
publicaţiei. Un exemplu – articolul
care face un bilanţ la aproape un an
de la apariţia Luptei (în 22 iulie 1984),
Mihai Korne informează cititorii
despre „exilul reserist”, despre cei
care s-au infiltrat printre românii
fugiţi din ţară tocmai pentru a-i
urmări sau a-i atrage către ideile
comuniste. El atenţionează astfel
asupra „oamenilor şi publicaţiilor”
care, „sub pretextul de a apăra
cultura şi valorile naţionale

româneşti, uită cele ce se întâmplă în
ţară şi măsurile care pun în primejdie
însăşi fiinţa biologică, morală şi
spirituală a poporului nostru”.

Firesc, editorialul primului număr
este semnat de fondator. Titlul său –
„Începem declanşarea luptei pentru
instaurarea democraţiei în România”
– trimite nu numai la „începutul”
unei noi publicaţii, dar mai ales la
reliefarea scopului major al editării
acesteia. De la primele fraze aflăm
directivele, autorul scoţând în evi-
denţă necesitatea luptei pentru liber-
tatea şi unitatea poporului român.
Totodată, se spune, revista va stabili
punţi de legătură între realitatea din
interiorul graniţelor şi cea din afară –
„Lupta cere cunoaşterea realităţilor
din ţară” şi se insistă pe ideea că cei
care au plecat au rămas legaţi de
pământul pe care s-au născut,
libertatea pentru care luptă trebuind
să devină un crez care să-i unească.”

Pe de altă parte, primul număr
editat pe pământ american (30
noiembrie 1983) cuprinde de aseme-
nea un editorial semnat de Mihai
Korne şi intitulat „Începem în Lumea
Nouă”, în care, după informaţiile
asupra formatului, asupra numărului
de pagini, periodicitatea apariţiei,
difuzare şi chiar preţ, autorul
precizează clar scopul publicaţiei, cu
referire la semantica titlului. Astfel,
se spune, „lupta” se va da „pentru
împlinirea năzuinţelor de libertate,
dreptate şi bunăstare a poporului
căruia îi aparţinem.

2.2. Antonia Constantinescu

Revista a datorat mult redacto-
rului Antonia Constantinescu, cea
care, timp de 16 ani, a editat
articolele, a vegheat la corectitudinea
normelor de ortografie şi punctuaţie,
contribuind totodată şi cu multe şi
complexe articole proprii. Despre
valoarea revistei, valoare ce deriva
din cea a articolelor în general şi a
redactorilor în special, vorbeşte tot
Constantin Eretescu, editorul ameri-
can al Luptei, acesta subliniind că:
„Materialele erau redactate într-o bu-
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nă limbă românească, articolele erau
tăioase, iar analizele, bine argumen-
tate şi coerente. Se cunoştea că ziarul
intrase pe mâna unor oameni de
meserie.”5

Aşa cum aflăm tot de la C.
Eretescu, Antonia Constantinescu era
„o femeie diminutivă, cu trăsături
fine şi o claie de păr ca o aură neagră.
Simplul fapt că trăia trebuia socotit
un miracol. Se născuse cu pieptul
despicat la stern, cu inima şi plămînii
pulsînd spasmodic în toracele des-
chis. Doctorul a întocmit-o la loc, aşa
cum ar fi trebuit să fie, şi şi-a pus
speranţa în voinţa ei de a trăi, care s-
a dovedit remarcabilă.”

Această „voinţă de a trăi” s-a
dublat cu voinţa de a munci6, de a
lupta cu arma cuvântului, articolele
sale fiind deopotrivă ironice şi
sarcastice, dezvăluind pentru cititori
adevărata faţă a comunismului din
România şi nu mai puţin a lui N.
Ceauşescu. Acestuia îi diminuează
rolul – satiră la adresa grandomaniei
binecunoscute – făcând aluzie la
basme şi utilizând o terminologie
adecvată, arătându-l pe „tovarăşul”
purtând „boneţică de independent”
şi cerând oglinzii – cum maştera din
Alba ca zăpada – să-l arate tânăr veşnic
„cu buclele mai negre şi obrajii mai
trandafirii”.

Este vorba despre articolul
intitulat „Nu lăsaţi basmele pe mâna
călăilor” (din numărul 2), în care
autoarea face referire la modul în
care era privită cultura în RSR, ca şi
la cenzura de care se putea trece doar
prin „neatenţia culturnicilor”. Ironia
se transformă încetul cu încetul în
acuze directe, Antonia Constantines-
cu accentuând dogmatismul şi
falsitatea oricărui act de cultură aflat
sub directa supraveghere a cenzori-

5 Constantin Eretescu, „Lumea exilului (II)” în
Observator cultural, nr. 122, iunie, 2002,
http://www.observatorcultural.ro/Lumea-
exilului-%28II%29*articleID_3084-
articles_details.html.
6 „Doar voinţa o face să scoată ultimul număr
din iunie 1999, consacrat vizitei Papei în ţară şi
care încheie lupta unei vieţi pentru toleranţă şi
împăcare”, arătase Mihai Korne în articolul
„Lupta Antoniei” în Lupta (Le Combat), nr. 304,
septembrie 1999, p. 2.

lor comunişti, ea întrebându-se apoi
retoric „Ce fel de ‹‹devenire›› e în
darea înapoi în dogmatismul cel mai
cazon, în militantismul de marionete,
în chemarea de a face din cultură o
clacă de confecţionat flori de hârtie,
pentru a îngropa sub ele o realitatea
cumplită?”7.

Desigur, multe dintre articolele
Antoniei Constantinescu ar trebui cel
puţin amintite. Despre importanţa
rolului său în editarea revistei - de
peste un deceniu şi jumătate – putem
să ne-am putea face astfel o oarecare
idee. La moartea sa, cei care au
cunoscut-o şi au lucrat cu ea s-au
exprimat numai în cuvinte de spe-
cială apreciere. Unul dintre aceştia,
Dan Culcer arăta, printre altele, în
Asymetria că „realizînd aproape pîna
în ultima clipă a vieţii sale publicaţia
cu care s-a identificat, Antonia
Constantinescu a dat exemplul devo-
tamentului ei pentru democraţie,
pentru cauza româneasca, şi pilda
unei forţe morale de care doar cei
aleşi ştiu să dea dovadă.” (v.
http://www.asymetria.org/modules
.php?name=News&file=article&sid=
27).

La rândul său, Mihai Korne, va
arăta că Antonia „ca redactor respon-
sabil, evita polemicile şi răfuielile
inerente oricărei societăţi libere, dar
care în exil sunt cu atât mai
exacerbate cu cât sunt de multe ori
alimentate intenţionat.”8

2.3. Rubrici

2.3.1. Informaţii politice

În ceea ce priveşte structurarea pe
rubrici şi tematici, specificăm faptul
că formatul rubricilor este variabil,
fiind şi sunt numere în care unele
rubrici nu apar. Astfel, putem afirma
că nu există o constanţă a rubricilor,
iar în ceea ce priveşte poziţionarea
semnăturilor este aleatorie, acesta

7 Antonia Constantinescu, „Nu lăsaţi basmele
pe mîna călăilor...” în Lupta (Le Combat), nr. 2,
22 septembrie, Paris, 1983, p.3.
8 Mihai Korne, „Lupta Antoniei” în Lupta (Le
Combat), nr. 304, septembrie 1999, p. 2.

apărând fie imediat după titlu, fie la
final.

Principalele rubrici şi cele mai
frecvente sunt „Opinii”, „Reflector”
(Ştiri din RSR), „Revista presei”
(străine), „Penultima oră” (ultimele
ştiri din RSR), „Antologia ruşinii”,
semnată de Virgil Ierunca, „Cronica
refugiului” ş.a.

Cum scopul oricărei publicații
este informarea, se poate observa
chiar şi din denumirile rubricilor, că
și redacția Luptei își propune să
informeze cititorii pe teme diverse,
atât politice, cât și culturale, dar – se
specifică – „numai de interes gene-
ral”. Ceea ce se întâmpla în ţară – fie
în plan politic, fie social sau cultural
era unul dintre subiectele, desigur,
cele mai căutate de cititori. Erau
informaţi apoi referitor la acţiunile
membrilor exilului, de asemenea sub
aspect politic sau cultural, printre
acestea numărându-se cele ale
Grupului de la Paris, acţiunile disi-
denţilor, proteste şi acţiunile de
strângere de semnături etc.

Ştirile din „Reflector” informau
asupra evenimentelor din ţară, iar
titluri de articole ca „Fiorii lui
Ceauşescu”, „După 18 ani de regim
Ceauşescu” şi „Tragica situaţie a
unor pământuri de frontieră:
Basarabia şi Bucovina”, aflate chiar în
primul număr, sunt transparente
semantic.

La rubrica „Penultima oră” regă-
sim trei micro-rubrici aflate în oglin-
dă: „Din ţară”, „Din refugiu” şi „Din
lume”, în fiecare fiind informaţii de
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mare interes nu numai pentru acea
vreme, dar şi pentru cercetătorul de
astăzi.

Rubrica lui Constantin Mareş:
„Aforisme şi afurisisme” pictează
într-o tuşă umoristică situaţia din
ţară. Cugetările fac referire la acţiu-
nile partidului, la nelegiuirile şi
absurdităţile cu care trebuie să se
lupte cei rămaşi acasă. Nemulţumi-
rile îşi găsesc astfel ecou în refugiu,
unde cei plecaţi arată că nu rămân
indiferenţi şi că empatizează cu cei
rămaşi între graniţele României.

2.3.2. Informaţii literar - culturale

Scrierile literare fac subiectul unor
articole ca „Înapoi la clasici. ‹‹Ciocoii
vechi şi noi››”. Sunt publicate tot aici,
în 1985, poeziile lui Vasile Voicu-
lescu, alături de articole semnate de
Sanda Stolojan, Mircea Iorgulescu,
Vladimir Tismăneanu, Virgil Ierunca.
Sanda Golopenţia-Eretescu a deschis
în numărul patru al revistei, sub
rubrica „Ortografie şi actualitate” o
discuţie pe tema ortografiei în limba
română vorbită în ţară şi cea folosită
în exil.

În ceea ce priveşte dispunerea
articolelor în pagină, acestea apar pe
patru coloane, întrerupte din când în
când de scrieri pe orizontală, menite
să rupă monotonia aşezării. În numă-
rul 3 din 1983 apar şi primele imagini
alb-negru, reprezentând desenele lui
Mihai Stănescu alăturate articolului
„Limba ‹‹Revoluţionară››”.

În paginile revistei Lupta îşi dau
întâlnire atât scriitori consacraţi, cât
şi scriitori tineri din ţară şi din
străinătate. Cu toţii mizează pe ideea
de unitate a convingerilor, pe puterea
şi dreptatea ideilor care au forţa de a
schimba mersul evenimentelor.
Mihai Korné subliniază faptul că:
„Avem nevoie de oameni hotărâţi,
nu de mulţi oameni. Lupta îi priveşte
pe toţi, dar nu toţi trebuie să lupte.
Lupta va fi lungă şi grea”9. Ultima
menţiune reliefează asumarea deci-

9 Mihai KORNE, „Începem” în Lupta (Le
Combat), nr. 1, 7 septembrie 1983, Paris, p. 1.

ziei, dând dovadă de hotărâre şi
realism, de dorinţă şi motivare.

În numărul 11 al revistei este
publicată o scrisoare cu titlul „Tăce-
rea este o acceptare vinovată”,
trimisă de un cărturar din ţară, - prin
intermediul Radio Europa Liberă -
doamnei Doina Cornea de la
Universitatea din Cluj. Scrisoarea
conţine un citat sugestiv din Bujor
Nedelcovici ,,Somnul Vameşului”:
„Echilibrul nu presupune renunţare
,ci o permanentă revoltă cu ajutorul
căreia se egalizează contrariile: în
exterior, între individ şi formele
anchilozate ale societăţii şi în interior,
între sine şi eu.”

Concluzii

Aşa cum remarca o reprezentantă
importantă a acestui exil, Sanda
Stolojan, în amintitile citate mai sus,
„Exilul intelectual la Paris poate să
apară astăzi ca un mit, în orice caz o
vreme istorică, ceea ce îndrăznim să
credem că a şi fost, istorică prin
prezenţele ultimilor mari contempo-
rani, o parte dintre ei acum dispăruţi,
dar şi prin acţiuni în care s-au
implicat, în nişte momente critice,
intelectuali români trăind la Paris.”
Astfel, una dintre aceste „acţiuni” a
fost editarea revistei cu nume atât de
sugestiv, Lupta. Le Combat, dar şi
Lupta. The Fight. Deopotrivă în Franţa
şi în Statele Unite, cele două variante
s-au constituit într-o tribună nu
numai de luptă, dar şi de menţinere a
identităţii româneşti, devenind în
acelaşi timp loc propice al întâlnirii
literaturii din afara graniţelor cu cea
scrisă în ţară.
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