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Liviu PENDEFUNDA

Înger şi Daimon

Dragii mei, să nu daţi crezare
oricărui spirit,

ci verificaţi dacă spiritele vin de la
Dumnezeu1

I. Aripa de lumină

aptul că iniţiatul devine
un vizionar şi descoperă
semnificaţia destinului

său, urmărind transcenderea lucru-
rilor dincolo de lumea fenomenelor
demonstrează similitudini între el şi
înger. În opoziţie cu mesagerul
uman, îngerul nu are autonomie nici
liber arbitru. Dar şi el se află în acel
univers intermediar dintre uman şi
divin. Dacă aş putea să mă privesc
în oglindă, să trec de înţelegerea
strictă a imaginilor, l-aş vedea de
fiecare dată, aşa cum doar poeţii îi
pot surprinde prezenţa.

Oglinda’l aurea nedumerită.
Era fecior de spumă sau fecioară
Ce trebuia din perne moi s’apară
Parcă prelins, parcă cernut prin sită...2

Îngerii sunt veghetorii organiză-
rii lumii vizibile şi a celei invizibile.
Ei supraveghează îndeplinirea pla-
nului creator, atât în cer cât şi pe

1 Noul Testament, 1I,4,1, Nu toţi care vin în
numele unei învăţături religioase, aduc cu ei
Spiritul lui Dumnezeu
2 Emil Brumaru, Înger, Dulapul îndrăgostit,
Cartea Românească 1980

pământ, între bine şi
rău a materiei şi
spiritului. Chiar şi în
Apocalips şapte în-
geri se vor regăsi în
reconstrucţia lumii
sub planul divin al
transmutării Genezei.

Într-o zi am luat
un pahar gol şi l-am
pus pe pervazul de la geam.
Când seara a venit
mama mi-a citit
o poveste
şi am auzit
căzând un strop de apă.

Dar ploaie nu era ...
ci-un strop de lacrimă
a unui înger.3

Deci uniunea mistică între
sufletul nostru şi univers este
împlinirea sinelui în persoana unui
înger, noi fiindu’i şi locuire şi
origine, pentru că în el regăsim
supraexistenţa noastră cerească, dar
nu trebuie confundat cu divinitatea
extracosmică sau cu abisul imper-
sonal şi insondabil, transcendent şi
abstract. Dintotdeauna el a fost
reprezentat în mistere. Ibisul lui
Thot era stăpânul timpului şi al
cunoaşterii, Horus un vultur al
vederii divine, Maat – înger al
înţelepciunii, înaripat precum heru-
vimii, având nume şi fiind zeiţă în
toate ipostazele. Astfel el reprezintă

3 Elleny Pendefunda, Îngerul şi eu, Îngerul
meu, Editura Princeps Edit, 2011

adevărul, dreptatea şi armonia.
Maat reuneşte ordinea cosmogoni-
că, lumina generatoare a întregii
deveniri temporale sau atemporale.
Iar oamenii, iniţiaţii rosicrucieni o
aşează în sine precum îngerii
chipului lui Dumnezeu. N’aş putea
spune că el reprezintă unicitatea
arhetipală, dar cu siguranţă mona-
dizează toţi unicii. Sufletul nostru
este, atât în creştinism, în zoroas-
trism sau în cele mai noi concepte şi
filosofii, în semnificaţia sa eshato-
logică, un înger al omenirii,
multiplu, diferit pentru fiecare din
noi şi totuşi unic. Poetul realizează
paradigma antitetică şi indestruc-
tibilă a aripilor de înger. Există o
relaţie primordială de iubire ce
atribuie fiecărei esenţe o entitate
hermetică în lumea superioară, ele
fiindu’i origine şi călăuză. Simt
culori,/ flori în cunună./ Pensula de o
aşez:/ răsar case şi livezi,/ plaje'ntinse şi
furtună.// Simt cum/ clapele de pian//
joc de cer răsună/ ca atunci când m-am/
culcat s'ascult / la geam/ în pahar cum
cade-o picătură.// Şi mă'ntreb şi azi/
ca'n seara de demult:/ Cine mâna mi-o
îndrumă? 4 Identificarea de către
unii autori a îngerului cu Duhul
Sfânt se datorează în egală măsură
şi informaţiei plenare pe care o

4 Idem, Pensula îngerului
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posedă inteligenţa lui5, fiind cea de-
a zecea inteligenţă peripateticiană,
zămislită de Inteligenţa Lunii.
Îngerul este deasupra stăpânitorilor
sferelor şi fiind asemenea inteligen-
ţelor cosmologiei elene are două
aripi, una de lumină şi una de’ntu-
neric. Aripi de înger,/ boare de cer/
aduce-n grădină/ culori şi parfum.../ De
sus lumină lină/ fereastră s-a deschis;/
aripi de înger/ boare de cer.6

Întunericul şi lumina sunt
complementare, dar aducătorul de
lumină, Lucifer aduce oamenilor
focul prometeic, lumina conştienti-
zată a spiritului. Întrebarea este
dacă această lumină este compa-
tibilă cu viaţa veşnică sau este doar
o revărsare fotonică generatoare de
viaţă telurică. Alchimiştii pretind că
materia trebuie mântuită. Şi atunci
iezerul de foc este o purificare eter-
nă care devine intolerabilă accesului
materiei la spiritul universal. Aripa
scufundată în tenebre marchează
neantul, întunericul primordial,
materia prima şi nu trebuie înţeleasă
ca fiind negativul ci doar matricea
universului manifestat prin lumină.
Aceasta din urmă este lumina
luminilor, primul născut al Creaţiei.
Din jumătatea captivă a tenebrelor
îngerul dezvăluie drama originară a
propriei sale fiinţe, cea care ascunde
misterul fiecărei naturi umane.
Identificată de poet ca fiindu’i
permanentă însoţire în viaţă, ea îşi
are originea din clipa naşterii sale.
Poezia însăşi, poate fi şi o definitivă
pierdere de sine, argumentând
unicitatea dintre origine şi locuire,
regressus ad uterum7: „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

5 elemente de cosmologie avicenniană.
6 Elleny Pendefunda, Aripi de înger, id.
7 Emanuela Ilie, Poetul, în Zodia Nopţii,
Contact int’l 2011, 4 :

a sufletului/ cu o peniţă bine ascuţită/
înmuiată într-un sânge gâlgâitor/ ca
izvorul când vine dimineaţa// de ziua
Mamei a sosit Abadon” 8.

Logos/ Sophia, inteligenţă şi
suflet, un binom care stă la baza
celor şapte ipostaze heruvimice,
poate explica ezitările îngerului şi
pierderea adeseori a întâietăţii,
trecerea sa pe diversele trepte până
la a zecea, aceasta fiind drama
întunecării aripei stângi a lui
Gabriel. Numeroase sunt descrierile
reflexiilor nocturne ale lui Hermes
aflat peste noapte în Templul
Luminii, acolo de unde priveşte sub
soarele de la miezul nopţii răsăritul
sufle-tului. Spiritualizarea trupului
e parte a sufletului unui mistic.
Experienţa unui psalm e licoarea
liricii pure. Şi dacă împrumutând
strălucirea picăturilor de rouă
stelară, poetul îmbrăţişează pămân-
tul, el devenind un luminător al
timpului. Precum Aristotel a dăruit
învăţătura sa lui Alexandru, orice
mag dezvăluie discipolilor lui ce
ajung pe înalta treaptă a înţelep-
ciunii marea taină a Cuvântului.

Poetul este precum Hermes care
încercând să pătrundă în peşterile
subpământene întâmpină din cauza
vânturilor dificultatea de a’şi
menţine aprinsă lumina. În somn i
se sugerează să pună flacăra
adăpostită de un vas de sticlă şi să
coboare, acolo urmând să sape şi să
găsească imaginea teurgică realizată
după regulile artei regale. Abia
atunci vânturile vor înceta să bată şi
va găsi ştiinţa misterelor Creaţiei,
originea lumii. Cine l’a îndrumat?
Acelaşi înger descris de Socrate care
aduce înţelepciunea de la originile
ei, entitatea spirituală care ne uneşte
cu astrul care ne guvernează.

II. Aripa de întuneric

atana este asociat cu îndo-
iala şi acutizarea conştiinţei,

8 Cassian Maria Spiridon, Când vine îngerul,
Nimic nu tulbură ca viaţa

dacă înţelepciunea este partea
luminoasă a conştienţei divine9.
Jung se apleacă asupra întune-
ricului, a haosului, a morţii.
Inconştienţa umană în permanenţă
antiteză cu zeii, apare ca reflectare a
sorţii luptei dintre armonia ordinii
create după Geneză şi bezna care nu
are cum să aibă izbândă asupra
luminii. E de fapt lumea în care se
intermediază fericirea şi nefericirea
umană. Totuşi, de-a lungul istoriei,
acestea două se intrică şi fac corp
comun cu înţelepciunea. Filosoful
dintotdeauna a căutat calea de
mijloc între dragoste şi ură, pace şi
război, distrugere şi construcţie,
între timp şi nontimp, adică
atingerea prezentului etern. Satana
este tributar timpului şi morţii, chiar
dacă reprezintă în final haosul.
Dumnezeu este în ceruri, iar tu pe
pământ.10 Dacă Dumnezeu este în
propria lui dimensiune, în afara
timpului, într’o unicitate eternă şi
infinită, singura poartă dintre cele
două lumi este totuşi prezentul.
Aşadar subtila frontieră dintre
trecut şi prezent este aceeaşi cu
sufletul care ne uneşte în armonia
creată de el.

Spuneam că principiul de viaţă
divină, sufletul, poate fi asimilat
îngerului. După concepţia egiptea-
nă, se poate accepta ca îngerii să
devină şi apărători ai vieţii veşnice
pentru că Dumnezeu nu a conceput

9 Un erudit, dar nu un iniţiat, mă incita
recent, nedumerire pertinentă de altfel, că,
apropos de esoterism, în Gnosticism, marele
construnctor al universului este principiul răului
(nu o divinitate polivalentă ci un arhi-daimon rău
prin excelenţă, care a construit lumea pentru a
ţine captivi aeonii de lumină). De unde
întrebarea era: care este înţelesul hermetic real
masonic al acestui concept? Practic, Marele
Arhitect se referă la Divinitate sau la acel arhi-
daimon rău gnostic? Iniţierea este cea care dă
răspunsul pe care chiar profanul îl dădea: Să
nu uităm că aşa numitele găuri negre din univers,
unde acum e întuneric beznă, au fost cândva cele
mai mari stele de lumină. De aceea stau şi mă
gândesc; fie masoneria este, în lumina Soarelui cel
mai mare aliat al umanităţii (şi Dumnezeu ştie
dacă nu e ultimul bastion al ei în noaptea asta), fie
este exact contrariul şi atunci Dumnezeu cu mila.
Ştiţi, în islam există un cuvânt : MAKTUB -ceea
ce e scris se va întâmpla.
10 Biblia, Ec 5,1
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moartea, omul fiind creat să devină
lumină dumnezească după moartea
materiei, dar în esenţă fiinţa este,
precum Tatăl, eternă. Poetul, însă,
este menit să fie purtătorul luminii
prin intermediul operei sale. Dialo-
gul lui cu îngerul este menit să con-
tinue ca o perpetuare în veşnicie.

Atunci mi se păru, pe clipă, o-ntămâiere
în risipă

Din tainice căţui purtate de blânzi
Serafi în pas sonor;
„Netrebnice – mi-am zis – de sus, chiar
Dumnezeu, Prea bun, ţi-a pus
Balsam în suflet, leac adus spre-a ta

uitare de Lenore:
Bea plinul cupei de licoare şi uit-o, uit-o

pe Lenore!“
Dar Corbul zise: „Nevermore“.

„Profet pocit, duh necurat, oracol, vraci
încrâncenat,

Chiar că Satana, ori Furtuna, pe ţărmu-
acest’neprimitor

Te-a lepădat prea-urgisit pustiului de-
aici vrăjit,

Şi casei mele te-a ivit, ci, spune-mi, fii
alinător,

Dacă în Galaad găsi-voi acel balsam
alinător?“

Răspunse Corbul: „Nevermore!“11

Poe precum Hermes învaţă să
invoce prezenţa îngerului său. Aflat
în sanctuarul său el admite că sinele
de lumină este prizonierul tenebre-
lor. Sufletul este eul terestru şi el,
chiar dacă niciodată nu reuşeşte să
descifreze tainele poate fi salvatorul,
identificarea noosului individualizat
cu cel cosmic acţionând în favoarea
spiritului sfânt din noi. Creştinul îl
invocă numind cele trei persoane ale
Trinităţii, analogie perfectă cu filo-
sofia maniheistă sau gnostică a
catarilor. Şi prin aceasta ajungând la
universalitatea îngerului în misiu-
nea divină a mântuirii. Dacă Cristos
este dublul sufletului omenesc, El
devine călăuza către regatul de
lumină atunci când trupul omului
moare. Simbolistica mitică conduce
la o conţinere a conţinutului în el

11 Edgar Allan Poe, Corbul, traducere Radu
Cârneci, Contact int’l, 2011, 3: 568

însuşi, El fiind pretutindeni şi în noi.
Swedenborg prezintă viziunea unui
car ce aduce prin cer un înger. Cu
cât acesta se apropia realizează că,
de fapt, sunt două fiinţe cu repre-
zentare figurativă a imaginarului
autorului. Revin la tema închipuirii
şi atribuirii de substanţă terestră
unor idei ale marilor profeţi.
Aminteam atunci că nimic, nici
formele, nici culorile nu sunt
aceleaşi pentru fiecare om în parte şi
printr’un sistem de codificare
umană vibraţia lumii capătă o
filiaţie arhetipală12. Orice filosofie
nu poate configura decât simboluri,
iar căutarea înaintează mereu în
această noapte a simbolurilor îmbră-
cate ades în tenebre.

Şi dacă ar fi să alegem îngerul ca
orchestrator al mitului alchimic al
învierii, al renaşterii, numai simbo-
lismul poate desfăşura o astfel de
transpunere în artă. Ceea ce se
apropie de valoarea iniţială a
Cuvântului nu este deci arhitectura,
pictura, dansul sau teatrul ci însuşi
semantica cuvintelor, adică ceea ce
reproduce subconştientul poetului.

12 Dorinţă şi sinapsă, Contact international,
1992

Stau sub soarele de la miezul nopţii
în templul de lumină şi ştiu
că printre treptele dintre raze
mă regăsesc plutind nici mort

dar nici viu.
Globul aprinde sub oceane oraşe,
raze ce trag germenii spre cer;
nimic nu’i perfect: mânia divină
viziunile-ascund imaginarul mister.
Acum, împrumutând strălucirea

picăturilor
de rouă stelară, mi-e clar
că pot îmbrăţişa pământul
devenit pentru mine nobil amnar
şi invoc trandafdirului meu de pe

cruce
să’ndepărteze relele pe care le ştii
şi’ntoarcerea templului în întuneric
pentru acei căutători de liturghii,

mii şi mii.

Alchimia mistică forţează într’o
oarecare măsură hermeneutica des-
prinsă din simbolistica celor două
aripi care suportă prin înger reuni-
rea antropomorfă a unicului, reali-
zând zămislirea prin sine a
pasivului şi activului. Fecioara
Maria, simbol al fecioarei şi mamei
totodată este astfel realizat pentru
zămislirea prin suflet a lui

Constantin Tofan
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Dumnnezeu13. Eshatologia iraniană
sau viziunea maniheană prin care se
recunoaşte desprinderea sufletului
de trup la moartea acestuia din
urmă se recunoaşte că acest înţelept
şi călăuză se întâlneşte cu îngerii
pentru a fi ocrotit în faţa demonilor.
Iar acesta urcă spre paradisul de
lumină. Sufletul este deci dublul de
lumină al omului, ceea ce poate
explica întreaga viaţă a fiinţei din
noi. Această transpunere întregeşte
ideea că viziunea în metaforă sau
alegoria nu este un abuz din partea
limbajului nostru abstract şi nu este
decât pregătirea acestuia pentru a
doua naştere remarcabil prevăzută
de Noul Testament. Există, alchimic
privind, în traducerea lui Plutarh a
Sophiei un arhetip feminin care face
înţelepciunea să coboare pe pământ
(după Hermes înţelepciunea este
îngerul filosofului care îl stăpâneşte
şi îl domină). Eu cred că de fapt că
în acea zi, cea mai frumoasă din
epifanii, dublul ceresc al sufletului
din sine, se dezvăluie sub forma
îngerului, poetul fiind cel ce tran-
spune aparenţa visului din lumea
de dincolo în versurile sale. "Acesta
e misterul/ prin care sunt puternic/
dacă piatra/ cunoaşte lumina/
dublului său din soare./ De ani de
zile şlefuiesc/ la ea/ să zămislesc în
sine/ diamantul.// Acesta e
misterul/ prin care’mi recunosc/
adesea slăbiciunea./ De-aceea mă
retrag mereu/ în oul ne’nceput/
prin care’ntrezăresc/ aripile de
zeu/ fără de care nimeni/ nu se
poate crea./ Acesta e misterul !"

III. Virtuţile sufletului

eşi cumpătarea face parte
din virtuţile esenţiale ale
oricărui iniţiat, ea este

reprezentată printr’un înger, care
toarnă dintr’un vas într’altul energii
dinspre cele cereşti, exterioare
omului către cele interioare, ale

13 Jung, Psihologie şi alchimie,

sinelui, în cartea de tarot dedicată
acesteia. După ce moartea a
desfiinţat orice frontieră pe care în
mod subiactiv sinele făuritor de
spaţiu şi timp le impune, urmează
călătoriile iniţiatice. Fără un
îndrumător al sufletelor, prezent şi
în sala de judecată a zeiţei Maat,
omul va oscila veşnic între daimo-
nul său întunecat şi lumină. În
creştinism adeseori el era personi-
ficat prin Gabriel, dar în marea
arcană, se pare, el are însuşirile lui
Mihael. Faptul că el păşeşte printre
crinii originari din lumea de
dincolo, printre florile sacre ale
infernului lui Hades, stânjeneii
zeiţei Iris sau zarnacadelele, crini ale
Paştelui, concepem parcurgerea
unui drum iniţiatic  înspre
crucificare, moarte, înviere. Când
omul este marcat de disperare,
neputinţă sau resemnare, epuizarea
oricăror tendinţe de redresare îl
prăbuşesc în voia sorţii. Ades poetul
scrie versuri pe care sufletul său
obidit le impune hârtiei. Şi totuşi,
ceva subtil, o forţă pe care o
apreciază ca fiind a sa, îl împinge
înainte, îl ridică de jos, e o întâlnire
a eului, asemănător lui Iona cu
peştele cel mare din Biblie sau din
piesa lui Marin Sorescu. Capacitatea
psihicului uman de a se mobiliza
este definită de Jung ca funcţie
transcendentă. Tot el apreciază
trecerea de la timpul ciclic al
copilăriei la cel liniar spre un liman
cunoscut ca fiind propriu dezvol-
tării imaginaţiei omului.14 De unde
şi necesitatea speranţei în
reîncarnare fie la sfârşitul lumii fie
într’o altă întruchipare. Îngerul îl
însoţeşte înconştient în copilărie,
apoi îl ajută pe om să se maturizeze,
deschizându'i înțelegerea sorții.
Când a fost clipa fericită?
Acum că nu mai suntem
În casa şi-n jumătatea de piscină
A tinereţii noastre,
Ştiu că a fost când îngerul se-apropiase.
Era în spate, şi m-a eliberat
Cu privirea-i joasă şi apoi totală,

14 Jung, Sufletul şi moartea

Cu genele şi unghiile.
Îngerul lecţiei
Arzătoare şi lente, îngerul
Gelos, îngerul exclusiv
Şi al devoţiunii
Îngerul oglindă,
Îngerul iubire
Care mă mustră şi mă-mboldeşte
Custode stăruitor, răbdător şi generos
Al sorţii mele.15

Poetul, doritor să parcurgă acea
călătorie iniţiatică, atribuie îndru-
marea unui om. Mag sau preot,
învăţat sau guru, alteori unui spirit.
Dante este condus în infern de
Virgiliu la cererea Beatricei cu care
continuă apoi pe calea înspre
paradis. Frecvent îngerul este ele-
mentul de sex opus poetului din
sinele său, muza căreia îi dăruieşte
dialogul permanent al versurilor
sale. Invizibilul devine astfel nu
numai pentru scriitor palpabil cât
mai ale pentru tine, cititorule,
beneficiar al frământărilor determi-
nate de dificultăţile călătoriei. Este
aceeaşi relaţie dintre conştient şi
subconştient, departe de orice rela-
ţiei cu viciile, moartea sau daimonul
revelat. În tragediile antice mântui-
rea era soluţia supremă, Vox Dei:
Antigona precum multe alte
personaje au plătit cu viaţa,
consecinţele faptelor realizate în
urma sfatului oracolelor erau
conştiente, alfel suportate de eroi.
Abstinenţa la care te îndrumă
îngerul este de a nu renunţa, de a nu
evita, de a nu deveni dependent ci
de a cunoaşte pentru a’ţi înălţa tăria
şi pasiunea de a şti, de a fi drept.
Aceasta e parte din artă, din
construcţia unui templu dedicat
umanităţii. Numai prin creaţie eşti
fiu al luminii, eşti şi tu parte din
Marele Arhitect al Universului.



15 Maurizio Cucchi, Îngerul sorţii, Delirai,
imperfetta, su scale, Editura Contact
international, 2011

D
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Adam PUSLOJIĆ

Mai liber ca
zăpada

poetului Grigore Vieru

Uneori, uităm că sunt
un om liber.

Visez și nu mă trezesc.
Îmi trezesc doar inima
să o ascult atent cum
bate și nu bate.

Să o strâng de gât
cu sărutul cuvintelor
risipite și uitate
undeva prin lume.

La o întrebare nevinovată
răspund greu
de tot:Mamă!

Brusc aud cum trece
un înger, purtând
sub aripi ultimul surâs
al unui om din Basarabia.
Care este simplu de tot, el
surâsul cel nevinovat, el
surâsul de pomină, surâsul
de sărbători... cu Iisus.

Nu voi uita
că sunt un om
mai liber ca zăpada!

27 ianuarie 2009
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Nu știu bine
poetului Liviu Pendefunda

Nu știu dacă mă doare exact
pe măsura viselor mele. Poate că
mă apără, uneori maică-mea
chiar de mine însumi. Și ce
dacă este așa? Copilul ei sunt
mai mult sau mai puțin.
Și trebuie, evident, să am o șansă
potrivită, cumsecade, deschisă
ca ușa unei biserici la țară.
Știu asta bine. Răsuflu frumos
și adânc, sunt un fruct însorit.
Măreția mea abia a început.
Parțial m-am transformat azi
în muzeul satului: am o icoană
și o fântână, o pasăre, un fluture.
Sunt calm, am dreptate și viitor.
Mai departe nici eu nu știu
prea bine. Abia mă apropiu
de mine.

(Oct.2006.)

Portret desenat de A. Deroko (Serbia)
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Theodor DAMIAN

The Poetry of
Gregory of
Nazianzus
Self-Assessment and Moral
Formation

Introduction

onsidered to be the greatest
poet of the fourth century and
one of the most influential

poets and a model for the following
generations, Gregory of Nazianzus is
as courageous to speak about himself
as he is in his ecclesiastical capacity
when he either formulates the
doctrine of the Christian Church or
defends it against heretical attacks
and protects it from them. His self-
disclosures might seem unusual for a
personality of his stature, all the
more that he had not only friends
and admirers but also many enemies.
He was not afraid that confessions
about himself in his poetical works
might be speculated and interpreted
against him.

Just as he writes with force,
conviction and openness about the
doctrine of the Church, in verses, in
order for the Christian teachings to
have better adherence to the public,
and youth in particular, so he writes
about himself in an open and direct
manner as if he writes to one who
already knows him how he is and
from whom he cannot hide anything.

Of course, that one is
God. Both Gregory’s courage and
sincerity have to do with his belief in
God and with how he believed God
is present in his life. According to
Peter Gilbert Gregory’s poetry can be
grouped in four categories: dogmatic
poems that have to do with what one
is supposed to believe, ethical poems
related to what one is supposed to
do, biographical poems, and poems
(actually one) concerned with literary
critique. 1

This paper intends to look at
some of the poems in the second and
third category not in order to exhaust
the topic but only to give a sketchy
profile of Gregory’s person and of
what he believes the right way of
being in the world is.

Self-assessment

any of Gregory’s
reflections and disclosures
about himself are due to

his inquisitive mind and his restless,

1 On God and Man: The Theological Poetry of St.
Gregory of Nazianzus, Translated and
Introduced by Peter Gilbert, St. Vladimir’s
Seminary Press, Crestwood, NY, 2001, pp. 6-
13. (For future references to this book I will use
the name of the translator).

impatient nature. He recognizes that
in a confession where he says: “I am
not an athlete of patience”. 2 This
impatience with finding out as much
as possible about everything,
including God, leads him to ask
pertinent and oftentimes obsessive
questions on what interests him
most.

At times, with admirable
objective self-criticism, he comes
back on his reflections, questions and
answers, recognizing that he did not
find what he thought he would,
because, as he again confesses: ‘I was
too confident in myself”. 3

When it comes to identity,
Gregory, with his existential
restlessness, does not content himself
in thinking about characterial
features, that for many others would
be considered to define one’s
personality; he goes much beyond
that. He goes to an exploration of his
origin, yet not in terms of who his
parents were, and so on, but in terms

2. Stelianos Papadopoulos, Vulturul ranit: Viata
Sfantului Grigore Teologul [The Wounded Eagle:
The Life of Saint Gregory the Theologian], Transl.
by Pr. Dr. Constantin Coman and Diac. Cornel
Coman, Ed. Bizantina , Bucuresti, 2002, p. 202.
3. Ibidem, p.249.

C
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of the origin of humankind that he is
part of.

When he says in his poem
Conversations with the World that he
doesn’t know where he comes from,
but knows that he comes from God, 4

nevertheless, his attitude here is a
sort of Socratic “I know that I don’t
know.”

That means, I know (believe) I
come from God, but how can I know
God in order to have a real chance to
understand myself? This is like
Herman Bondi’s epistemological
question: How can I know something
without knowing everything?”

The question of where I come
from is sister with the question:
where am I going to? The response to
this one is similar to the first,
meaning, he knows yet he doesn’t
know, he knows (believes) he goes
towards something greater, but how
can he know what that “greater” is?

Another issue related to these
questions is about the evidence that it
is not man (Gregory in this case) who
turns God around, but vice versa, as
if one would expect that man can
turn God around. In this context
Gregory even writes, in the same
poem, that God “acts violently”
towards him. This is a very
interesting thought: the fact that I
cannot determine God’s action but
He can determine mine, amounts to
divine violence on me!

Of course the meaning of that
strange expression is not that God
forces him to love God or to walk in
the way of salvation, but that God is
inescapably present in his life,
somehow in the sense in which the
Psalmist in the Old Testament wrote:
“Where could I go to escape from
Your Spirit or from Your sight? If I
were to climb up to the highest
heavens, You would be there. If I
were to dig down to the world of the
dead, You would also be there. If I
had wings like the dawning day and
flew across the ocean, even there
Your powerful arm would guide and
protect me” (Ps. 139: 7-10).

4. Peter Gilbert, p. 129.

Part of one’s identity is, of
course, the soul. Yet, the nature of
the soul is divine according to
Gregory’s writing in On the Cheapness
of the Outward Man. The soul is a
breath of God, he writes, and
consequently also part of the soul’s
nature is its constant tendency to
progress towards God (epektasis), or
the soul’s longing for God, for
deification. The soul “always yearns
exceedingly for a greater share of the
things of heaven above.” 5

It is this soul then that gives the
highest dignity to man and Gregory
says it as if he reflects a biblical
understanding of man’s identity.
Gregory: “So great is man, as a very
angel”. Psalm 8: “What is man that
you remember him? Or the son of
man that you care for him? You
made him a little lower than angels,
You crowned him with glory and
honor.”

The same question of self
assessment is posed insistently and
with force in the above mentioned
poem (On the Cheapness of the
Outward Man) where the contrast
between theological hope and
nihilism might take one by surprise.
On the other hand, Gregory, after
stating the question “Who was I, who
am I? What will I become before
long?”,6 which question (or
questions) is addressed directly to
God, states, on the other hand, that
the beings (human) under
consideration are nothing. In a sense,
this type of thinking reminds one of
Christ’s cry on the cross, “My God,
why have you forsaken Me?” which
determined some theologians to
interpret that for a while there was a
separation between the Father and
the Son. Yet this is not the case since
Jesus, upon his death said: “Father,
in Thy hands I entrust My Spirit,”
which indicates that even in the
death on the cross there was no
separation between Father and Son,
and implicitly, Christ’s death on the
cross did not create a separation

5. Ibidem, p.144.
6 . Ibid., p.138.

within the Holy Trinity.
The same pattern of thought is

found in Gregory’s statements here.
On the one hand he does speak of the
nothingness of human beings, but at
the same time he is saying that to
God, not to somebody else or to
himself, as if he would be left out of
God’s communion.

Speaking in skeptical or nihilistic
tones about the human being, while
directing the speech to God, changes
entirely the perspective and the
meaning of the statements; it is not
like when speaking in separation
from God’s communion.

Consequently one must
distinguish between theological
nihilism (or scepticism) and
philosophical nihilism. The
theological one is a conviction, a
belief that springs from an
assessment of man’s position coram
Deo, from an awareness of the
distance between Creator and
creature, from the humility of such a
realization, whereas the
philosophical nihilism, in as much as
it is a rational reflection that has
nothing to do with God, is, of course,
at the opposite end.

Again, this kind of theological
nihilism is not foreign to the biblical
description of man, as one finds
similar descriptions of man’s life in
several places in the Holy Scriptures,
such as this one: “We humans are
like grass or wild flowers that
quickly bloom. But a scorching wind
blows and they quickly wither to be
forever forgotten” (Psalm 103: 15-16).

Even when Gregory seems to
cross the threshold of acceptable
theological nihilism, like when he
seems to doubt the eternal life of the
soul or our existence after the
terrestrial death, as he writes: “but
concerning another existence, who is
to say?”,7 even then, one has to keep
in mind that he is a believer and not
an atheist; he is like Thomas, Christ’s
disciple, in a way, who, while
seaming to doubt Christ’s
resurrection (“If I will not put my

7 . Ibid., p.141.
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hands in the place of the nails I will
not believe it”), when Christ comes
and talks to him, he exclaims
enthusiastically: “O, my Lord, and
my God!”

Yet, just as Thomas’ doubt
should be understood, in the entire
context of his relationship to Christ,
just as a rhetorical response to the
apostles’ news that they had seen the
Lord, so Gregory’s strange statement
that indicates doubt in the other
existence might also be simply
understood as rhetorical.

Or even when Gregory makes
another strange, apparently risky
statement (and he is aware of its
strangeness as one can see from the
way it is formulated): “I will venture
to make this true assertion: that man
therefore is God’s toy,”8 thus
implying that man cannot really
participate in his own salvation, is
not God’s partner, which hurts the
very idea of man’s being the image of
God, even then, this statement must
be understood in its close context
where right after this affirmation he
is careful to state his faithful,

8 . Ibid., p.143.

durable, attachment to Christ: “I who
have clung to Christ will never let
go.”9 This is as if no matter what he
says, that has to always be
understood in the light of his firm,
lasting faith in, and attachment to
God and Christ, and it is this stance
that represents one of the main
features of Gregory’s identity.

On Human Nature is one of the
poems with the most intense
questioning about the nature of the
human person, a poem of deep
introspection and self-analysis were

he basically speaks to his own soul
and asks the never fully answered
question: “Who am I?”

Gregory is obsessed with this
question; his mind is like a
“whirlpool spinning.”10 He
recognizes to be “worn out by
worries, night and day”11 to such a
point that he speaks even of a
“divine terror” that has bowed him,
as if God was responsible for
generating such thoughts in one’s
mind.

9 . Ibidem.
10. Ibid., p.132.
11. Ibid., p.135.

Gregory places the issue of
identity not only in the present but in
the past and future, too. Of course,
he notices that one’s identity changes
in time: “Something of me is gone by,
something I am now completing,
another thing I will be, if I will be.”12

In this case the issue is whether
human identity affects human nature
and in particular that of the soul. In
other words, is there a difference
between human identity and human
nature, and if there is one, which one,
and even more basically, what is to
be understood by human nature?

He struggles with the question:
Who am I? Yet he recognizes right at
the beginning, after posing the
question that he doesn’t know, like
in another poem, mentioned earlier,
as if he abandons the investigation.
However that does not happen as he
goes into a complex discussion of
the issue, moving from observation
to observation and analyzing them
philosophically (he is openly
Heraclitian when he declares: “I am,
indeed, a troubled river’s current,
always in transit”, “You won’t go
twice through the same flow of river
that you traversed before, neither
will you see the same man as he is at
present”),13 and theologically (when
he declares: “I am an image of God”
and that “God, by his passion, might
give me a defense against my
passions, and perfect me as god by
his human image”14).

Like in a previous case one can
notice an interesting sort of
contradiction between the
philosophical and the theological
position in Gregory’s analysis of the
self.

Philosophically he is Heraclitian
when he speaks of the transient
character of the human condition.
The idea of transience, which makes
Gregory compare one’s life with
vagabonding (“For all of us are
groundlings, vagabonds”15), moves

12 . Ibid., p.133.
13 . Ibidem.
14 . Ibid., p.135.
15 . Ibid., p.132.

Constantin Tofan
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easily into skeptical thoughts (all life
is suffering;16 “the ache exists for
each one in our race”17) that slips
then into nihilism (“I am nothing”;18

and “Nothing is of any use to me”19).
Also, philosophically speaking,

when he defines himself as “a
troubled river’s water,” as mentioned
above, he makes a Heraclitian
reference, yet he comes with a
personal note when he describes the
water as “troubled.”

The idea of transience found in
Heraclitus’ Panta Rei (everything
flows) image, does not necessarily
imply “trouble”; it can, on the
contrary, imply harmony. Or, here
Gregory personalizes the image,
applies it to himself, thus indicating
again his own troubles, struggles
with the question: who am I?

The contradiction between these
types of thoughts and the theological
ones becomes evident when one
thinks of the optimism naturally
implied in the theological conviction
that one is God’s image, one is in
God’s hands, and is in faith moving
towards God’s kingdom.

The idea of deification, theosis,
which culminates one’s
understanding of the final
communion with God (which would
be enough to eliminate any skeptical
or nihilistic thought from one’s
mind) is clearly present in Gregory’s
verse where he says that Good took
human image to “perfect me as
god,”20 a statement that sends
directly to the theological, patristic
(Athanasian) formula according to
which God became man in order for
man to become god.

In his struggle to assess and
understand who he is as he speaks to
his own soul, with direct references
to Plato’s philosophy and echoes
form the empiricists’ study and
observations on the nature o things,
Gregory asks: “Who, what, whence
are you? Or who set you about

16 . Ibid., p.134.
17 . Ibid., p.136.
18 . Ibid., p.133.
19 . Ibid., p.135.
20 . Ibidem.

carrying a corpse, and locked you in
the hateful chains of life, always
locked down to earth? How have you
mingled spirit and fat, the flesh with
the mind, what is weightless with a
burden? For these things fight in
mutual opposition.”21

Like anyone who analyzes
logically, Gregory thinks of two
possibilities for the origin of the soul
(probably having in mind that if he
determines its origin, that might help
in determining its nature): from God
or from evil. He studies every
possibility but does not come up
with a definite answer, as if wanting
to still think of the issue, but also to
engage the reader in such type of
reflection.

Another interesting aspect in
Gregory’s analysis of the soul and of
his identity is where he compares
himself with others, with another
person who might happen to be the
reader. Even if when he uses the
words “you”, “yourself”, he might
still refer to the soul who is his main
interlocutor in the poem, the context
of the speech interpelates the reader
and makes one think that he refers to
another person. “What I am more
than yourself?” Gregory asks.22 In
other words, the issue of one’s
identity must also be addressed from
this perspective since there is
something common in ourselves
(and what would that be and what
would be the nature of that?), but
also something different (and that
should also be part of the
investigation).

The relation “I - you” brings the
issue into a more complex context
and is not fully explored here by
Gregory; it is only announced.

Moral Formation

n a short, but interesting
poem, To His Own Soul,
Gregory of Nazianzus

indicates how self-assessment leads

21 . Ibid., p.134.
22 . Ibid., p.133.

to moral formation. This is like if you
realize who you are, a kind of “know
thyself,” then you will know what to
do or how to conduct your life.

In this poem he is talking, like in
many other instances, to his soul,
telling the soul, repeatedly that it has
a job to do. The first duty of the soul
is to examine itself, Gregory writes,
echoing Socrates’ belief that a life
unexamined is not worth living.

The exhortation or the charge for
the soul here is as follows: “examine
yourself, what it is you are, and how
you act, where you come from, and
where you are going to end.”

Self-examination is part of
discovering one’s identity, but how
one acts is part of one’s morality;
also, if you know where you come
from and where you go to, meaning
your destination, you know how to
progress towards the target which
makes you own your destiny, at least
in part, which is, again, part of one’s
morality.

In addition, in order for him to
better understand what he has to do,
Gregory discloses that he needs to
understand the world he lives in, and
he makes the soul responsible to
teach him the mysteries of the
universe and of God. This is how he
talks to his soul: “Make me know
God and God’s mysteries, what was
there before this universe, and why is
this universe here for you? Where
has is come from and where is it
going?” 23 anticipating, in a way, a
later question raised by Leibnitz:
Why is there something rather than
nothing?

These cosmological questions
indicate a desire to know your
environment in order to better place
yourself in it, in order to make it a
tool for your progress. This is like I
need to know what the world is in
order to adopt the right position
coram mundo.

And again, echoing the empiric
philosophers of the old, who were
preoccupied with the nature of the
changing and of the unchanging,

23. Ibid., p.170.

I
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Gregory asks the soul to teach him
why some things are permanent
while others flow away and how can
permanence and changing be
understood as structuring our
changing life. And even more then
that, he wants the soul to tell him
nothing else but how does God
guide and turn the universe!

Finally, another statement that
links self-assessment with moral
formation is the one that relates
Gregory’s theological assumption
about man’s former glory (of the
state before the fall) and the
degeneration into the present
arrogance, as he puts it.

In fact, Gregory wants to know
everything! And he places all that
responsibility on the soul, even with
a threat: “This is the job that you
have to do, soul: least you suffer in
deep trouble”!

Evidently Gregory is a creative,
imaginative, and courageous
theologian.

The moral dilemma of knowing
where you come from (the former
glory) and of realizing that you don’t
live currently according to the level
of your belonging, brings Gregory
into serious trouble. In his poem
Lament to Christ, he declares: “I am
torn between life and death.  In the
one lies my sin, in the other looms
the Judgment.” 24

The author is aware that wrong
moral choices (committing sin) make
life miserable, first of all because they
create bad conscience, then because
of the consequences they have even
in the present life; yet even more,
they have implications for the life
eternal, that is why Gregory’s fear of
the last judgment (this fear torments
him in this life) and awareness of the
possibility of rejection at the last
judgment, of course with eternal
tragic consequences. That is why in
the poem A Comparison of Lives he
draws one’s attention that “sin is an

24. Saint Gregory of Nazianzen: Selected Poems,
Translated and with an Introduction by John
McGuckin, The Sisters of the Love of God
Press (SLG), Convent of the Incarnation,
Fairacres, Oxford, 1995, p. 16.

estrangement from God,” 25 implying
that one’s sound and only moral
choice is to stay away from sin.

In his poems in general, Gregory
mentions a number of sins, such as
arrogance, idolatry, murder,
adultery, lie, perjury, stealing, and
others, explaining how they lead to
the disfiguration of the soul; yet at
the same time he lists numerous
moral values, such as faith, humility,
charity and others, all crowned by
purity or chastity or virginity, which
he calls “deiform virginity” that
seems to be the top of the pyramid.
In his long poem In Praise of Virginity,
the Theologian creates a sort of
argument between personified
Marriage and Virginity, each one
speaking to defend itself, its value
and advantages in life; however
Virginity appears to be by far
superior to Marriage in the discourse
of the poem.

While always emphasizing the
superiority of the spirit over matter,
as if speaking from Plato’s
philosophy, but biblical too, Gregory
writes in a poem (Conversation with
the World), almost surprisingly, that

25. Peter Gilbert, p. 126.

“matter is here for the sake of the
salvation of the good,”26 which
means, after all, matter is not evil,
and it has its own role in the process
of salvation.

Yet one may ask the question: if
the good is good, why is it in need of
salvation?

Again this kind of thinking might
reflect some Platonic influences here.
Plato spoke about the total
separation between body and soul,
based on their radical difference in
nature. Yet, matter is necessary for
the progress of the good (soul). That
reflects, interestingly, the Christian
doctrine according to which, through
the original fall, the image of God in
man was not destroyed, not lost, but
only darkened, otherwise it could not
be subject to any initiative and action
of salvation.

In a similar way, but contextually
different, in Plato’s philosophy while
matter is inferior to the soul, it is still
necessary for the soul’s progression
towards its initial belonging. If
matter would be completely useless,
one might think that Plato’s
philosophy is suicidal, in the sense

26. Ibidem, p.129.

Constantin Tofan
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that it would encourage suicide. If
the soul is in the body like a prisoner
in jail, then the soul might seem to be
encouraged to want to kill the body
in order to free itself and to be able to
go where it belongs. Yet that is not
the case in Plato’s teaching. The soul
still needs the material body and this
is what Gregory is telling us here.

In his writings Gregory treats the
world very carefully. In one poem
(On the Precariousness of Human
Nature) he personifies the world and
begins a conversation with it. 27

He starts with the regular formula
used in written conversations: “Dear
world,” but is quick to add “though
not so very dear,” in order to indicate
the difference between the worldly
life and the spiritual life, as if being
in an access of scrupulosity of
conscience, he does not want to be
responsible for creating a
fundamental confusion in the
reader’s mind. On the one hand he
says, “Dear World,” on the other, he
speaks in such critical terms about it,
contrary to how he speaks about the
spiritual life.

It is clear that spiritual life is what
one needs to look for in life. This is
what makes one’s soul “harmonize
with the noumena” (A Comparison of
Lives) 28 he explains philosophically.

To lead a spiritual life takes
courage, sacrifice, heroism. This
heroism is to be found in the life of
the poor and not of the rich who
have everything. In the same poem
he writes that “those who live in
poverty are a good deal healthier”
than the others, implying that
abundance of material choices, like
food for instance, leads to excess and
then deterioration of health. It is
easier to go through life when you
don’t expect to have everything, to
master everything: “he who always
masters cannot stand to be mastered”
he writes in the same poem, 29

meaning that if you are used to
master, when the situation comes

27. Ibid., p.130.
28. Ibid., p.123.
29. Ibid., p.127.

where circumstances will master
you, you will not be able to survive.
One becomes stronger and better
prepared for life when one knows
how to accept pain and defeat.

Poverty, modesty, spiritual
strength lead to what Gregory
beautifully calls “noetic city,”
referring to the Kingdom of God. 30

For Gregory, poverty is an ethical
choice. It means security in the sense
that you don’t live with the fear of
losing what you have.

A very nice way to show the
difference between the poor’s
connection to God and the one of the
rich man is found in verses where he
explains that for the worldly person
God is God if He gives him what he
asks of God, yet for the spiritual
person God is God even if He gives
the person the contrary of what was
asked (A Comparison of Lives).

The poet is convinced that he
belongs to God: “From the beginning
I belong to Someone else,” he
declares, 31 and this is a very
important statement about both who
he is and how he needs to live,
because the one you belong to gives
you the rule of life that you have to
follow. You are growing in the
direction of the one whose rules you
are observing. You become thus the
likeness of that one.

And as if putting theory into
practice, in order to make sure that
he does grow in the right direction in
the midst of all life’s miseries and
instabilities, Gregory, in the poem On
His trials (Sur ses épreuves) asks for
Christ’s help, indicating that he
needs a guide to help him make sure
that he will not go astray. 32

In terms of moral formation,
according to Gregory of Nazianzus,
this has to take place on the firm

30. Ibid., p. 121.
31. Saint Grégoire de Nazianze, Textes choisis et
présentés par Edmond Devolder dans la
traduction de Paul Gallay, les Editions du
Soleil Levant, Namur, Belgique, 1960, p. 33.
32. Saint Grégoire de Nazianze, Oeuvres Poétiques,
Poèmes personnels, II, 1, 1-11, text établi par
André Tuilier et Guillaume Bady, traduction et
notes par Jean Bernardi, Ed. Les Belles Lettres,
Paris, 2004, p.4.

ground of one’s faith in God. The
highest values on which one
establishes one’s life are the religious
ones because they imply not only
what man can do for himself, but
also what he cannot do by himself,
but nevertheless hopes for. In the
poem On the Cheapness of the Outward
Man, he says it clearly: “For humans
there is but one thing safe and sound:
heavenly hopes.”33 In other words
the right type of morality in which
one needs to grow is the theological
one. Man needs to stick to the
spiritual way. He needs to be able to
compare and choose, like in the case
where God tells Israel in the Old
Testament: “I have placed before you
life and death... chose life so you can
live “ (Deut. 30, 19).

Thus the life one has to choose is
the life in God, not life the way we
experience it in this world. Gregory
is very logical and systematic in his
discourse about what man needs to
choose and why. He contrasts the
instability of life on earth with the
stability of one’s life in God. By
contrasting the two the need to
choose life in God appears simply
imperative. This is how he describes
this life in his poem On the Different
Walks of Life: “Everything here is
trouble for us mortals.  All is
laughter, powder, shadows, illusions,
dew, a breath, a wing, a puff, a
dream, a wave’s heave, a river’s flow,
a schooner’s trail, a breeze, fine dust,
a still-rolling circle, turning all alike,
the slow, the swift, the failures, the
successful, for hours, days, nights,
with pains, deaths, sufferings and
pleasures, in illnesses, mishaps,
triumphs. And this, Creator Word, is
of your wisdom, that instability
should be in everything, so we might
have a love for what is stable.”34

The Theologian has the constant
tendency to blame the body and its
senses for the many mistakes one
makes in life.35

33 . Peter Gilbert, p.142.
34. Ibid., p.146.
35. Theodor Damian, “Gregory of Nazianzus:
When Greek Philosophy Meets Christan
Poetry,” in Romanian Medievalia, Vol. IX, The
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In order to be even more
convincing in his message Gregory
adopts the tone of the wise man of
Ecclesiastes, telling us that he had
seen everything and analyzed
everything and consequently his
conclusion must be credible: “I have
surveyed everything on wings of
mind, both ancient and new, and

Romanian Institute of Orthdoox Theology and
Spirituality, New York, 2009, p. 35.

nothing is as feeble as us humans” he
writes, as later on, another great
man, Avicena, said: “From dust to
the starry sky I have known the
mystery of the entire universe; I have
solved many difficult problems; the
only one I cannot solve is the
mystery of death.” Gregory’s
solution then is the cross: to live here
bearing the cross, as if everything is a
cross we must accept, making sure
yet that our mind is always intended

on things divine.36

In other words, one’s morality
comes from one’s highest values.
This is like: tell me what your
values are and I will tell you what
you will do.

For Gregory it is worth to live
here bearing every burden because
what we have in view is not this
world, but the next one. We
exchange world for world, he
writes.37 In other words, we need to
be aware that we live sub specie
aeternitatis.

Conclusion

t is interesting and important
to see that Gregory shows
flexibility when it comes to

how one lives one’s life in God; he
states that there are many ways in
which one can be a good Christian,
as one reads in the poem Blessings of
Various Lives. Yet, he does come
with a general kind of rule, that, of
course, can be applied according to
the case and this rule is as follows:
“To conquer excess, to live under
Christ’s strong hand, and to tremble
at the prospect of the approaching
day. And if you travel perfectly this
high road, no longer are you mortal,
but one of the heavenly host.”

However the final conclusion of
the analysis of the parallel between
these two types of lives built on the
understanding of one’s identity
comes on a conciliatory note: both
of them are necessary, yet the
spiritual life should have priority. If
one respects this hierarchy, one will
be able to live in harmony with both

God and one’s own conscience.
And then he writes with a kind

of rhetorical pride: “These are the
laws of Gregory” (!)38

Theodor Damian, PhD
Professor of Philosophy and Ethics
Metropolitan College of New York

36 . Peter Gilbert, p.146.
37 . Ibidem.
38. Ibid., p. 149.

I

Mihail CRAMA

Poem
Departe steaua lumii rămasă de pripas
a scormonit în bezne, a luminat un ceas.

Neputincioasă - aripa'i bătuse peste târle,
lumina i se'ntoarse pe fluvii și pe gârle.Și n'o crezură îngeri că'i steaua lumii,
dar văzând-o obosită prinseră habar.Și preoți mari și papii mai vrură să mi-o scoată
din sihăstrii pe ceruri să fulgere o dată,și-oșteni veniră, regii, bufonii cu chitară
dar mută steaua lumii nici gând să mai răsară.Și-așa vuiră ore și veacuri
că umbra ei subțire se stinse peste lacuri.

Amorezații lumii trecuseră romantici
cătându'i umbra dusă prin văi și munți gigantici,și niciodată steau nu fu să'și mai ridice
armurile căzute prin vremile pitice.

De-atunci și până astăzi aezii și rapsozii
îi cântă umbra sură pierdută printre bozii.
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Constantin PRICOP

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

8. Cele trei cronici
moldoveneşti

ele trei cronici moldoveneşti
se continuă, de la un autor la
altul, de parcă scriitorii lor şi-

au asumat o misiune în formarea
reprezentării timpului istoric în
imaginarul românesc, dezvăluie trei
moduri distincte de abordare a
timpului naraţiunii. O primă imagine
– apropiată de aceea a clasicismului,
propune confruntarea timpului cu
principiile morale. Un al doilea
model dezvăluie sfîşierea între
spiritual şi existenţa de fiecare zi. În
sfîrşit, un al treilea, al istoriei
devenită timp al existenţei cotidiene,
al vieţii de pe o zi pe alta, fără
orizont spiritual. La Neculce realis-
mul nu mai este intersectat de impli-
caţii morale. Nu mai avem relatări
abstracte, ca la Grigore Ureche sau
Miron Costin, ci doar scene precise.
Concluziile moralistului sînt practică
a istoriei. Tiranul Duca-vodă şi-adus
supuşii la sapă de lemn. Cronicarul
nu are nevoie de exprimarea
abstractă a unui asemenea adevăr. Îl

prezintă pe Duca-vodă în împrejurări
concrete. Purtat spre ţara leşească de
podgheazul polonez care îl răpise
ajunge într-un sat din zona Sucevei.
Fostul vodă vrea lapte şi îi cere lapte
unei femei. Fără să ştie cu cine
vorbeşte aceasta îl blestemă: „n-avem
lapte să-ţi dăm, c-au mîncat Duca-
vodă vaceli din ţară, de-l va mînca
vermii iadului cei neador-miţi”.
Morala publică e disipată în relaţiile
sociale. Nici în alte spaţii nu se trece
dincolo de realitate. Nu există
dragoste, ci relații între bărbaţi şi
femei, relaţii minate de tot soiul de
turpitudini. Pînă unde merg acestea
vedem în portretul lui Dumitraşcu-
vodă, de neamul Cantacuzineştilor,
„bătrîn şi curvar”. Nevasta îi era la
Țarigrad, iar el avea o ţiitoare, fata
unei rachieriţe, pe care o introducea
în lumea boierilor. „Şi era tînără şi
frumoasă şi plină de suleiman, ca o
fată de rachieriţă” (încă o dată nu e
omisă limita socială…). Iar contrastul
dintre ei e desăvîrşit. Bătrînul
domnitor nu avea dinţi, dar îşi pune
dinţi falşi, pe care dimineaţa „îi
înclie, de-i punea în gură”, iar seara îi
dezlipea cu… „încrop şi-i punea pe
masă”39.

39 Ibidem, pp. 290-291

Mărimile locale se ridicau pe terenuri
mlăștinoase; speculaţiile morale
deveneau inutile.

9. Istoria ieroglifică

storia ieroglifică este o construcţie
ridicată pe coordonate culturale
difuze, eterogene, conturate din

blocuri multiple, neadaptate, deseori
incompatibile, aplicate pe un teren
necunoscut, nedesţelenit, instabil,
„presupus”. Dimitrie Cantemir a venit
în întîmpinarea universului ficţiunii
româneşti, inexistent în acel moment
(dacă nu punem la socoteală episoade
din cronici şi unele însemnări răzleţe).
Actul creaţiei nu avea un punct de
sprijin în realitatea culturală locală. Nu
se raporta la o literatură, la o cultură
cristalizată, la ceva ce să fixeze înainte
de a folosi în mod direct în opera.
Istoria ieroglifică structurează o viziune
ridicată pe un teren gol, în lipsa
precursorilor. Autorul se afla, încon-
jurat de pericole, într-un spaţiu
necartografiat şi nepopulat. Deşi
întîmplări şi personaje din Istoria
ieroglifică au binecunoscute surse
istorice (multe din lecturile critice ale
scrierii lui Dimitrie Cantemir
reducîndu-se la a face comparaţii între

C I
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realitate şi roman),  naraţiunea privi-
legiază explorările în universul
ficţiunii. Autorul folosea, evident,
multe surse culturale străine, dar
realiza o operă a limbii române.
Atinge situaţia limită a unui spaţiu
cultural abia schiţat de unu, doi
cărturari pierduţi într-o întindere încă
nepopulată.

*
În majoritatea cazurilor cercetă-

torii caută în operele vechi
semnificative liniile de continuitate,
ceea ce vine din trecut şi se îndreaptă
către urmaşi, ceea ce este preluat,
este folosit în scrierea cercetată şi
trece mai departe. În această privinţă
Istoria ieroglifică are o situaţie
singulară. Înaintașii acestei opere nu
există în spaţiul românesc, iar sursele
străine nu sînt inventariate în
totalitate. Iar urmaşi direcţi n-au fost
pentru că scrierea apărea mult prea
tîrziu. Poate că astăzi ar fi mai
interesant studierea surselor, a
tendinţelor premergătoare focalizate
prin lentila operei. E sarcina
istoricilor să examineze cu mai multă
atenţie şi înţelegere sursele. Un
istoric erudit al Istoriei…, relevîndu-i
izvoarele ar fi, fără îndoială, cît se
poate de util. Încercarea de faţă se
limitează la a pune în evidenţă
literatura din această experienţă.
Soarta experienţelor sale în
posteritate? Se înscriu acestea în tipul
de lectură practicat astăzi? Spre ce
tehnici, spre  ce idei despre literatură
s-a îndreptat ficţiunea din Istoria
ieroglifică? E uşor de înţeles de ce
Orientul a atras cu precădere atenţia
lui Dimitrie Cantemir. Printr-un joc
al evoluţiilor constatăm astăzi că
surse din aceeaşi categorie au fost
reactualizate, oricît de surprinzător
ar părea, de postmodernii americani.
Șeherezada, arta povestirii în cadru,
filozofarea fără… pretenţii ş. a. m. d.
nu mai sînt privite astăzi ca elemente
epuizate, „depăşite”, ci, dimpotrivă,
ca un semn de vitalitate. Ele se
numără printre procedeele predilecte
susţinute de literatura postmodernă.

*
Descumpănirea primilor comen-

tatori ai Istoriei ieroglifice provenea din

incapacitatea de a o încadra în vreuna
din categoriile cunoscute. Formaţia
clasicistă nu le permitea să citească o
naraţiune care nu intra în pătrăţica
genului şi speciei. Indecizia le dădea
un sentiment de nesiguranţă. Despre
textul elaborat de Cantemir s-a spus că
ar fi istorie secretă, roman alegoric,
scriere moral-filozofică, satiră politică,
roman autobiografic... Descoperitorii
Istoriei… aveau în faţă o naraţiune
complexă, singulară, incompatibilă cu
habitudinile clasicizante ale literaţilor
din secolul lor. Negăsind o încadrare
într-o categorie convenţională,
cercetătorii de altădată se îndoiau şi de
valoarea estetică a bizarei compoziţii.
Sextil Puşcariu vorbeşte despre această
scriere ca despre o... „ciudăţenie". Din
punctul lui de vedere Istoria ieroglifică
aşa trebuie să-i fi apărut, fără îndoială.

Dacă oamenii de ştiinţă de pe
vremuri  s-au lovit de dificultatea de a-
i găsi Istoriei ieroglifice locul într-un
gen, specie ş. a. m. d., criticii de astăzi
o citesc, fără ezitare, ca pe un roman.
Într-o epocă în care, în spirit
postmodern, în romane se întîlnesc
personaje „reale” alături de personaje
fictive, cînd evenimentele istorice
confirmate sînt „completate“,
„deturnate“, „reinterpretate“ etc. de
romancier, cînd colajul e practicat fără
restricţii, cînd eseul pe orice temă îşi
găseşte în mod firesc locul în roman,
cînd alegoria e repusă natural în
circulaţie (să ne gîndim doar la
romanele lui Thomas Pynchon) – într-
o asemenea epocă locul Istoriei
ieroglifice în genul romanesc e în afară
de discuţie. Încă o dată întîlnim
situaţia menţionată anterior: anumite
opere din literatura veche pot să le
apară celor de azi mai familiare decît
cititorilor de acum un secol.
Descoperitorii acestor scrieri erau mai
puţin pregătiţi decît cititorii de astăzi
să le înţeleagă formula artistică.

Dacă la Budai-Deleanu, următorul
mare scriitor român, există o conştiinţă
clară a rostului ficţiunii, a valorii
acesteia etc. – la Cantemir ficţiunea se
alimentează încă dintr-o realitate
trădată voit, sistematic. Spre deosebire
de cronicari, Cantemir pleacă de la o
istorie reală, pe care o prăbuşeşte

deliberat într-o complicată ficţiune. De
altfel, observăm că atunci cînd Istoria
ieroglifică a început să fie studiată şi
discutată ca operă literară, s-au
„împiedicat“ în clasificări istoricii,
lingviştii, alte categorii de cercetători
(P. P. Panaitescu, Sextil Puşcariu, chiar
Nicolae Iorga...); nici un critic literar
adevărat n-a ridicat însă asemenea
obiecţii atunci cînd a fost vorba de
recunoaşterea valorii ei artistice. G.
Călinescu, Perpessicius ş. a. au
subliniat imediat formula unică a
scrierii şi s-au aplecat cu precădere
asupra valorii şi bogăţiei ei literare.

*
Din cercetarea întregii opere a lui

Dimitrie Cantemir se pot reconstitui
coordonatele culturale în care a fost
elaborată Istoria ieroglifică. Cantemir
este un gînditor bine integrat în
ţesătura de idei a timpului său, atras
de concepţii globale, de probleme
generale, văzute în spirit
postrenascentist, la limita dintre
gîndirea magică, universală, şi cea
practică, experimentală. Studiile
consacrate lui Van Helmont nu arată
doar o parte din interesele eruditului,
ci şi afinităţi de viziune.  Şi în ipostaza
de romancier caută, mai presus de
fenomenele istorice, sociale etc., o
coerenţă unificatoare a întregului.
Istoria ieroglifică e genul de roman
caracteristic pentru un gînditor. Care
ar fi caracteristicile unor astfel de
romane? În primul rînd o anumită
deficienţă în ceea ce priveşte contactul
cu realitatea. Alegoria folosită în
roman în două planuri (unul de
suprafaţă, al măştilor, altul al
mesajelor mai complexe) îl fereşte însă
de cădere abruptă în vag, în
nedeterminat – cum se întîmplă de
regulă cu scrierile alegorice. Oricît de
abstract ar fi modul său de a-şi
reprezenta lumea, romancierul trebuie
să coboare la concretul măştilor şi al
semnificaţiilor sociale. Romanul are
nevoie de personaje, de situaţii în care
sînt puse personajele, de interacţiuni
între aceste personaje ş.a.m.d. El nu
poate fi doar dezbatere de idei. Rolul
cu adevărat important al alegoriei în
acest roman aici trebuie căutat.
Dimitrie Cantemir nu ascunde, cum s-
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a spus, întîmplări din realitate (se ştie
că oferă el însuşi „cheile”) – ci are
nevoie de realitate pentru a-şi
ipostazia proiectul alegoric.
Romancierul are darul observaţiei
generalizatoare, iar formula folosită,
aceea a alegoriei, complexă, la mai
multe nivele, contribuie la
„dramatizarea“ observaţiilor generale.
Aşa cum în Divanul alegoria făcea
scriitura atractivă, asigurîndu-i virtuţi
literare, „materializînd“ abstracţiunile
(în locul unor concepte – suflet, trup –
apar personificări – Înțeleptul, Lumea),
în Istoria ieroglifică tocmai măştile
concretizează, conturează prezenţe.
Poate să pară alambicată această cale
prin care personaje cu modele reale,
consemnate de autor ca atare,
confirmate istoric, trebuie să devină
alegorii pentru a asigura
„materialitatea“ romanului, dar ea ţine
de natura talentului autorului şi, nu
într-o mai mică măsură, de practicile
estetice ale epocii. Alegoria, pentru a
ne opri asupra acesteia, apare în toate
scrierile lui Cantemir anterioare
lucrărilor sale ştiinţifice (realizate în
Rusia sub influenţa culturii
occidentale, aşa cum era aceasta
practicată la Academia din Berlin) şi
confirmă afinităţile sale cu barocul ca
mişcare artistică europeană. Cantemir
renunţă însă la alegorie atunci cînd
adoptă scriitura ştiinţifică de tip
occidental.

*
Autorul romanului urmăreşte

aşadar personaje reale, dar vede în
aceste personaje trăsăturile generale –
care le-ar face prea vagi, schematice,
dacă n-ar exista măştile. Totuşi, deşi
alegoric, romanul lui Dimitrie
Cantemir nu are personaje schematice.
La modul general folosirea măştilor
reduce personajul la cîteva trăsături, ca
în caricatură. În fabule vulpea e şireată
şi nimic altceva, iepurele este fricos,
lupul feroce ş. a. m. d. Deşi păstrează
ceva din trăsăturile categoriale eroii lui
Dimitrie Cantemir au o anumită
complexitate, devin adevărate perso-
naje de roman. Traiectoria procesului e
următoarea. Moralistul percepe trăsă-
turile generale, categoriale; alegoria îl
determină pe autor să dea figurilor

o înfăţişare concretă, particulară. Intro-
ducerea eroilor în intriga romanului,
punerea acestora în relaţie cu alţii etc.
accentuează „contaminarea” scrierii cu
o doză puternică de realitate…
alegorizată…

*
Primii cercetători ai Istoriei

ieroglifice au văzut în ea, cum era de
aşteptat, în primul rînd istorie mascată
şi au considerat că alegoria e doar un
procedeu de încifrare, prin care
istoricul, memorialistul ş. a. m. d. se
protejează. Aceştia nu au luat în seamă
faptul că scrierea lui Dimitrie
Cantemir foloseşte multe alte
procedee literare, unele dintre ele
practicate şi astăzi, în naraţiunile
contemporane. În plus istoria sa
trădează o plăcere irepresibilă de a
nara, de a inventa, de a complica
mereu firul naraţiunii. Nu este vorba
de o povestire istorică, animată doar
de gîndul de a ascunde realitatea. De
altfel autorul pune la îndemîna
cititorului, în „paratexte”, cheile
pentru personaje şi pentru multe din
celelalte alegorii. În fond, pentru
cititorul de literatură de astăzi puţin
contează ce personaj real ar putea fi
identificat în Hameleon, Lup, Corb,
Inorog... Povestea nu numai că se
susţine, dar devine mai interesantă
fără aceste „proteze“ istorice. Cititorul
de romane din zilele noastre nu trece
prin Istoria ieroglifică pentru a
reconstitui doi ani de istorie
românească de la începuturile sec. 18.
Fantezia autorului, punctul său de
vedere, subiectiv, evident, intervine în
„filtrarea“ realităţii, cum se întîmplă în
cazul oricărui romancier; şi această
caracteristică generează valoare
literară. Înainte de a repovesti Istoria
ieroglifică Nicolae Iorga se simţea
obligat să reconstituie, pentru a uşura
„înţelegerea”, mersul – real! – al
istoriei moldoveneşti şi munteneşti şi
o compară cu relatarea romancierului.
Comparaţia nu ne spune mare lucru –
menirea unui roman, fie el şi alegoric,
nu este aceea de a restitui realitatea.
Romanul nu se substituie tratatului de
istorie. El îşi creează propria realitate.

*

Intenţia artistică, intenţia de a scrie
altceva decît memorii criptice se
desprinde de altfel chiar din
precizările autorului. Care spune,
explicit, că atunci cînd a compus Istoria
ieroglifică „nu atît cursul istoriii în
minte mi-a fost, pe cît spre
deprinderea ritoricească nevoindu-
mă“40. Chiar titlul ne atrage atenţia
(titlul, cum îl formula autorul, este
Istoriia ieroglifică în doaîsprădzece părţi
împărţită, aşijderea cu 760 de sentenţii
frumos împodobită, la începătură cu scară
a numerelor dezvăluitoare, iară la sfîrşit cu
a numerelor streine tîlcuitoare) că
povestea este „împodobită“ cu 760 de
sentenţii. A „împodobi“ arată limpede
o intenţie artistică. Să clarificăm puţin
lucrurile în privinţa anunţatelor
elemente decorative. La Dimitrie
Cantemir sentenţiile joacă un alt rol
decît la cronicari, de pildă. Şi la aceştia
apar frecvent formule paremiologice
(e drept, alese din surse mai
sărăcăcioase, cu o paletă tematică mai
restrînsă, apelîndu-se de multe ori
direct la proverbele populare), dar în
cazul lor menirea acestor sintagme e
cu totul alta. Prin maxime, citate din
Biblie, proverbe etc. cronicarul încearcă
să suplinească incapacitatea de
abstractizare – care venea din nivelul
limbii române a epocii. Autorul
letopiseţului prezintă realitatea sa,
vrea să extragă din ea sensurile
general valabile şi, pentru a
generaliza, rezumă printr-un proverb.
La Dimitrie Cantemir nu mai este
vorba de aşa ceva. Autorul poate
foarte bine să teoretizeze, dacă este
cazul, el n-are nici un complex dacă
trebuie să prezinte o dezbatere
filozofică. La Dimitrie Cantemir, aşa
cum precizează scriitorul însuşi,
sentenţiile au un rol decorativ, sînt,
dacă vreţi, aidoma unor pietre de agat
pe care autorul le montează în
discursul său ca într-o ţesătură de
metal preţios. „Montarea“ acestora e
de altfel marcată, în text, prin semne
specifice: sentenţiile sînt puse între

40 Dimitrie Cantemir, Opere, Ediţie
îngrijită şi studiu introductiv de P. P.
Panaitescu, I. Verdeş, E. p. l., Bucureşti,
1965, vol. I, p. 4.
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paranteze, pentru a nu deranja
fluiditatea lecturii, în plus sînt
semnalizate pe marginea manuscri-
sului prin două puncte roşii.
Sentenţiile nu sînt necesare pentru
înţelegerea povestirii, cititorului
sugerîndu-i-se, pentru a menţine
„cursul istoriii necurmat“, să sară
peste paranteze.

*
Scriitorul vorbeşte limpede despre

modelul avut în vedere pentru
organizarea materialului narativ.
Structura adoptată este aceea din
Istoriile aethiopice ale lui Heliodor.
Roman popular, deci scriere literară,
nu istorică, citită de Cantemir la
Constantinopol, probabil, în greceşte
(în româneşte a fost tradus abia în a
doua jumătate a sec. 18), acesta îi oferă
lui Dimitrie Cantemir sugestii în ceea
ce priveşte ordonarea episoadelor. Din
„Etiopicele” preia ordinea momentelor
acţiunii (ordine care nesocoteşte
tocmai cronologia fidelă a istoriilor:
„mijlocul istoriii la început şi începutul
la mijloc, iară sfîrşitul scaunul său
păzindu-şi”41) precizează autorul. Din
acelaşi roman grecesc, observa P. P.
Panaitescu, Dimitrie Cantemir a reluat

41 Ibidem, p. 5.

descrierea Camilopardalului (a
girafei). Dar romanul lui Heliodor nu
folosea alegoria, personajele nu purtau
măşti. El întrebuinţa tehnica narativă
întîlnită şi în romanele/filmele de
astăzi. Spre deosebire de povestire sau
de naraţiunea istorică (tot povestire, în
ultimă instanţă), în care naratorul
înşiră întîmplările în ordinea
consumării lor, de la început pînă la
final, naraţiunea modernă renunţă la
prezentarea subiectului în succesiune
cronologică; scriitorul se opreşte la o
secvenţă sau la cîteva secvenţe,
considerate cu adevărat reprezentative
şi insistă asupra lor – urmînd ca
printr-un “truc”, de cele mai multe ori
o banală convenţie, acceptată ca atare
(o scrisoare... găsită, un caiet căzut în
mîna altui personaj, caseta de pe
robotul telefonic, mărturia inedită a
unuia dintre personaje ş.a.m.d. – orice
pretext poate fi folosit), să-i aducă la
cunoştinţă cititorului/spectatorului, în
rezumat, şi celelalte segmente ale
acţiunii. Chiar adoptarea acestei
tehnici este o mărturie privind
intenţiile literare ale autorului: el nu
urmează modelul istoricilor, ci pe
acela al unui scriitor de ficţiune.

*

Romanul conţine întîmplările din
cei doi ani ai confruntărilor dintre
Corb şi oamenii lui, pe de o parte,
Inorog şi susţinătorii săi, de cealaltă
parte. Prin procedeul amintit (aplicat
în capitolul al şaselea al Istoriei…)
sînt expuse şi etapele mai vechi ale
luptei dintre cele două familii –
evenimente începute în vremea
domniei Monocheroleopardalului
(licorn şi leopard) şi după domnia
acestuia – în viaţa reală cele
întîmplate pe vremea domniei lui
Constantin Cantemir (1685-1693) şi
de la domnia acestuia pînă în 1703.
Celor doi ani li se adaugă, aşadar,
prin metoda amintită, încă 18.
Procedeul este aplicat, spuneam, în
partea a şasea – mijlocul romanului –
, în care este consemnat dialogul
Inorog-Şoim, primul încercînd să-i
explice trimisului Corbului rădăcinile
conflictului dintre cele două familii
domnitoare. Convenţia este reluată şi
în partea a zecea, cu prilejul
întrevederii dintre Soim şi Corb –
primul relatîndu-i stăpînului său
detaliile convorbirii cu Inorogul.

Am văzut în ce privinţă este
dator autorul Istoriei ieroglifice Istoriilor
aethiopice ale lui Heliodor. Pentru
prezentarea oamenilor sub chipul
animalelor se găseau, s-a arătat,
destule modele în literatura de pînă
la Cantemir (fabulele, Fiziologul ş. a.
m. d.). S-a amintit şi că în vremea lui
Cantemir în corespondenţa diploma-
tică exista obiceiul cifrării numelor
personajelor politice sub denumiri de
animale. Şi Swift foloseşte, în
Gulliver, şi în Jurnal pentru Stella, un
“cifrul“, chei lexicale sau numerice,
nedescifrat în întregime nici pînă
astăzi. Măştile au, desigur, o
semnificaţie portretistică. Inorogului,
de pildă (Lucian Blaga spune că
inorog este numele slav, adoptat de
cronicarii noştri, pentru unicorn) este
o creaţie mitologică aleasă, reprezen-
tînd un animal de o sălbăticie de
nedomesticit care simbolizează, în
literatura medievală, castitatea şi,
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prin derivaţie, puterea spirituală42.
Nu trebuie trecută cu vederea
încercarea autorului de a completa
realitatea de sub alegorie cu formula
folosită pentru alegorie. Masca
Inorogului e edificatoare. Dar şi
celelalte alegorii sînt de luat în
seamă. Zidirea Vavilonului trebuie
înţeleasă ca Începătura răutăţilor.
Marginile gîrlelor pentru Fănariul
Ţarigradului. Ş. a. m. d.

*
În Istoria ieroglifică sînt folosite

variate procedee literare întrebuinţate
şi astăzi de autorii de romane:
discursul, discursul interior, povesti-
rea în povestire, versurile, epistola,
visul... Prezentarea acţiunii, care nu
este cronologică, precum în naraţiunile
istorice, este întreruptă de digresiuni.
Sub impulsul educaţiei clasicizante
unii dintre primii comentatori au
recepţionat digresiunile ca pe nişte...
erori şi au încercat să le... justifice. Al.
Rosetti considera că digresiunile sînt
datorate influențelor din literatura
turcă, care le-ar fi folosit încă din sec.
15. Dar Șeherezada sau Povestea celor o
mie şi una de nopţi este în întregime o
digresiune!

„Amînarea“ deznodămîntului e,
în fond, unul din procedeele cele mai
importante ale prozei artistice. Viktor
Sklovski scrie despre retardare (întîr-
zierea deznodămîntului) ca despre o
tehnică fundamentală. Tristram
Shandy, remarcabilul roman al lui
Laurence Sterne (redactat nu la mult
timp după Istoria ieroglifică) este
exemplul celebru de digresiune
neîntreruptă. Astăzi plăcerea poves-
tirii în sine, a rătăcirii printre
digresiuni e, datorită postmodernis-
mului, de strictă actualitate. John
Barth, unul dintre reprezentanţii de
frunte ai postmodernismului ameri-
can, vorbeşte explicit despre
actualitatea Șeherezadei. În acest sens,
fără a forţa în nici un fel lucrurile, prin
aceste digresiuni, prin schimbarea fără
complexe a registrelor de expresie,
Istoria ieroglifică este foarte aproape de

42 Lucian Blaga, Dimitrie Cantemir, în
Isvoade, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972,
pp. 141-142.

literatura postmodernă. Nu e de
mirare că primii comentatori au avut
de furcă cu încadrarea acestei scrieri.
Deşi este una din primele opere ale
literaturii române, ea conţine un mod
de a aborda universul naraţiunii
compatibil cu acela din scrierile
ultimelor generaţii.

*
În categoria „digresiunilor“ sînt

de inclus, evident, în primul rînd
povestirile pentru care romanul
devine un cadru, o montură – cum ar
fi cele cîteva episoade din capitolul al
treilea – hrizmos-ul povestit de Rîs,
cunoscut de acesta de la
Camilopardal, apărarea Liliacului de
către Moimîţă, apoi povestea dulfului
şi a corăbierului spusă de Liliac.
Hrizmos-ul priveşte „minunată
lăcomia Porţii“. Şi celelalte povestiri
au, din punctul de vedere al rolului
jucat în naraţiune, aceeaşi menire:
autorul introduce în textul său
povestirile după procedeul descris atît
de exact, peste două secole, de Viktor
Şklovski – numit de acesta
“încadrament”. O naraţiune mai
cuprinzătoare devine “cadru” pentru
alte naraţiuni independente. Rolul
încadramentului este, ca şi acela al
altui procedeu făcut celebru de
Şklovski, “retardarea”, „întîrzierea”,
acela de a amîna deznodămîntul,
menţinînd astfel trează atenţia
cititorului. Pe de altă parte, prin aceste
povestiri autorul dă nişte pilde,
sugerează o concluzie morală, pe care
nu mai este obligat să o prezinte ca
narator omniscient şi omnipotent...
Acelaşi rol joacă, evident, şi cele două
poveşti ale Vulpii despre calităţile
Lupului; sau povestea Moliii; sau
povestea porcariului. Există tendinţa
de a supraetaja, de a introduce în
povestea spusă în poveste o altă
poveste – aşa cum se întîmplă atunci
cînd în relatarea Camilopardalului
pentru apa Nilului este introdusă
povestea Lebedei. Dar, trebuie să
precizăm încă o dată, dincolo de ceea
ce priveşte arhitectura elaborată
a romanului descoperim o reală
plăcere de a nara, de a deschide o
nouă ecluză energiilor narative.

*

Ca într-un roman... postmodern,
proza alternează cu poezia şi cu
versificaţiile – menirea acestora fiind
în primul rînd „decorativă“. De
regulă ele au la origine un pretext,
completează o scenă – de pildă scena
nunţii Struţocămilei cu Helgea.
„Norocul, dară, într-acesta chip pre
Helge după Cămilă aşedzind, ţinţarii
cu fluiere, greierii cu surle, albinele cu
cimpoi cîntec de nuntă cîntînd,
muşiţele în aer şi furnicile pre pămînt
mari şi lungi danţuri rîdicară, iară
broaştele toate împreună cu brotăceii
din gură cîntec ca acesta în verşuri
tocmai cînta” – scena continuîndu-se
cu un fragment în versuri în care este
descris, în maniera strigăturilor
populare de la nunţi, personajul
miresei:

„O, Helge ficioară, frumoasă nevastă,
Nevastă ficioară, ficioară nevastă,
Cămila să ragă, tîlcul să-nţăleagă.
Margă la Athina ce ieste s-aleagă.
Ficioară nevastă, nevastă ficioară,
Peste şease vremi roada să-i coboară,
Fulgerul, fierul, focul mistuiască.
Patul nevăpsit nu să mai slăvească.“ 43

Sensul versurilor, popular licenţios,
trimite la episoadele tradiţionale din
cultura nunţii la români. Petrecerea
trebuia să se încheie cu patul...
„văpsit”, lucru imposibil în acest caz,
ţine să ne lămurească autorul, întrucît,
păcat de neiertat la acea vreme,
ficioarei-nevastă „peste şease vremi
roada / o / să-i coboară“... În legătură
cu episodul nunţii Struţocămilei cu
Helgea găsim în Scara numerelor şi
cuvintelor ieroglificeşti tîlcuitoare
explicaţii de genul: „Ţînţarii, greieri,
albine, furnicile, muştile“ sînt
„cîntăreţi de nuntă, fete şi neveste
carile poartă danţul“. „Nevasta
ficioară, ficioară nevastă“ e alegoria
pentru „Pînă a nu se mărita, era
nevastă, iară măritîndu-se, au ieşit
fată“. Din acest episod putem
înţelege cum o scenă devine pretext

43 Dimitrie Cantemir, Opere, Ediţie
îngrijită şi studiu introductiv de P. P.
Panaitescu, I. Verdeş, E. p. l., Bucureşti,
1965, vol. I, pp. 138-139.
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pentru construirea unei noi scene,
supraetajate, vedem în ce mod
folosirea măştilor şi a cheilor
alegorice transformă lumea în
spectacol ambiguu,  încărcat de
culoare.

In alte cazuri versurile au
aspectul unei incantaţii ermetice
(„Cu penele Șoimul vîntul despicînd,
/ Cu Bîtlanul negru cuvîntul puind,
/ Corbul dinceput cu rău tirăneşte, /
Nici din hereghie pre drept
stăpîneşte, / Ce-n cuibul altora oaîle
ce-au scos, / Tare laba Șoimului le va
da-le gios. / Cel cu un corn, iute, mai
iute la minte, / Ale sale cere cu
svinte cuvinte. / În curîndă vreme,
după fulger, tunul / Rău îi va
detuna, din mulţi păn la unul” –
cîntecul Molii cerut de Hameleon –
Partea a şeptea44), chiar dacă “sensul”
lor e precis, uşor de descifrat.
In Istoria ieroglifică, aşa cum s-a spus,
proza poate să capete valori lirice –
ca în lamentaţia Inorogului capturat
de crocodili. „Munţi, crăpaţi, copaci,
vă despicaţi, pietri, vă fărîmaţi!
Asupra lucrului ce s-au făcut plîngă
piatra cu izvoară, munţii puhoaie
pogoară, lăcaşele Inorogului,
păşunele, grădinele, cernească-să,
pălească-să, veştedzască-să, nu
înflorească, nu înverzească, nici să
odrăslească şi pe domnul lor cu jele,
pre stăpînul lor negrele, suspinînd,
tînguind, nencetat să pomenească.
/.../ Clătească-să ceriul, tremure
pămîntul, aerul trăsnet, nuîrii
plesnet, potop de holbură, întunerec
de negură vîntul să aducă. Soarele
zimţii să-şi rătedze, luna, siindu-se,
să se ruşinedze, stelele nu
scînteiadze, nici Galatea să
luminedze.“ (Partea a opta)45.

Invocarea apocalipsei provocată
de pierderea libertăţii capătă aici
energia poemului liric. Un lirism mai
consistent, cu deschidere mai amplă,
fără îndoială, decît intimismul minor
cultivat mai tîrziu de un Costache
Conachi, de pildă, pe care, datorită
capriciilor istoriei, literatura română

44 Ibidem, vol. II, p. 96.
45 Ibidem, p. 137.

îl va cunoaşte cu mult înaintea lui
Cantemir. Iată, pentru a compara
cuprinderea celor două planuri
poetice, lamentaţia din Ce este nurul,
de C. Conachi:

„…Ochii ce te au pre tine cu sîmţîrile
grăind

Parcă farmecă cu libov, parcă fulgeră
clipind.

Guriţa ce să deşchide supt a tale
zîmbituri

Dă graiului o dulceaţă prin care tu inimi
furi.

Ah, nurule, împărate, ţîe numai mă
închin,

Pentru tine slăvesc lumea, pentru tine eu
suspin…”.

*
Deşi literatura despre vise,

interpretarea lor ş. a. m. d. nu era
o noutate pentru Dimitrie Cantemir,
introducerea unui vis (visul
Hameleonului) într-un roman cu
puternice note sociale apropie încă o
dată romanul lui Cantemir de ideea
modernă a romanescului. Visul
maleficului personaj, intrînd în
economia romanului, prelungeşte
problematica acestuia, transferînd-o
în alt plan, unde acţionează ca
instrument al inconştientului.

*

Să revenim la enumerarea
procedeelor folosite în Istoria
ieroglifică. În afară de explorarea
universului interior prin vis, de
introducerea în roman a povestirii şi
a versurilor trebuie menţionate
discursurile şi scrisorile. Să clarificăm
mai întîi condiţia acestor procedee.
Critica mai veche, aceea care oscila
între a considera Istoria ieroglifică
drept o scriere istorică sau o lucrare
de ficţiune, a introdus termeni lipsiţi
de sens pentru cercetarea literară de
astăzi – ca „discursuri fictive“ sau
„scrisori fictive“. Istoricii, lipsiţi de
interes pentru ceea ce nu este
documentat, atestat, au analizat
Istoria ieroglifică din punctul lor de
vedere, au verificat conştiincios
corespondenţa dintre personajele…
reale şi cele de ficţiune, fidelitatea
faţă de întîmplările istorice. Au
verificat, de pildă, care dintre
personaje au luat cu adevărat parte la
întîlnirea boierilor de la Arnăut-
Chioi, „descrisă”, după ei, de autor la
începutul scrierii ş. a. m. d. În urma
acestui „inventar“ scrupulos s-a
ajuns la concluzia că, de pildă,
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anumite personaje pe care Dimitrie
Cantemir le prezintă în scena
întrunirii animalelor şi păsărilor n-au
fost de fapt prezente la aceasta (de
pildă Lupul, mască a lui Lupul
Bogdan, el nefiind prezent la Arnăut-
Chioi pentru că era reţinut în Tara
Românească). Şi în legătură cu
discursurile şi cu scrisorile istoricii au
urmărit ceea ce putea fi confirmat de
documente şi ceea ce nu putea fi
confirmat. Rezultatul adus la
concluzia că unele dintre scrisorile
din roman ar fi fost… reale (sau
plauzibile), iar altele ar fi doar
rezultatul fanteziei autorului...
Acestea din urmă ar fi acele „scrisori
fictive“ din unele comentarii. Astăzi
toată lumea ştie însă că romancierii
folosesc elementele reale pentru a
amplifica senzaţia de autenticitate, de
realitate a universului romanesc –
singurul univers care contează din
punctul de vedere al cititorului de
romane. Univers, nimeni nu o
contestă, fictiv. Într-un roman totul
este... fictiv. Nu are nici o importanţă
dacă un romancier a copiat de pe un
perete o reclamă „reală“ pentru a da
credibi-litate atmosferei create, dacă,
aidoma lui Camil Petrescu,
colecţionează documente de epocă,
pentru a reconstitui cu fidelitate
momentul şi cadrele acţiunii, dacă
introduce în ficţiune personaje reale
(chiar Camil Petrescu folosea, în
Patul lui Procust, două figuri extrase
din realitatea epocii sale), sau
inventează: asupra cititorului acţio-
nează sentimentul de autentic, de
viaţă, indiferent de modul în care
este obţinut acest efect. A vorbi
despre discursuri fictive şi discursuri
reale, scrisori fictive şi scrisori reale
în roman nu are nici o relevanţă.

Discursurile (alt procedeu remar-
cabil) sînt concentrate în primele
două capitole ale romanului (despăr-
ţirea primelor două capitole fiind, s-a
afirmat pe bună dreptate, conven-
ţională, deoarece e vorba de una şi
aceeaşi scenă). Se cunosc calităţile
unui astfel de procedeu: vorbind,
personajele se prezintă singure, prin
limbajul pe care-l folosesc, prin ticuri
verbale, prin conceptele şi noţiunile

plasate în discuţie. Această
autodezvăluire este completată de
reacţiile celorlalte personaje faţă de
intervenţiile celui care vorbeşte. În
locul unei descrieri a personajelor
realizată dintr-un singur punct de
vedere, al povestitorului, narator-
dumnezeu, ni se oferă o perspectivă
complexă, sugerînd diversitatea
punctelor de vedere, nu o dată
contradictorii, prezente în realitate.
După descrierea adunării şi a
convocării ei, sugerîndu-se şi sursa
tensiunilor dintre ţara Leului şi cea a
Corbului, auzim luările de cuvînt ale
Vidrei, apoi Căprioara de pustiiul
Aravii, Ciacalul, Vulpea şi ale
celorlalte.

În secvenţa discursurilor publice
personajele se dezvăluie, cel puţin
dintr-un anumit punct de vedere,
mai bine decît dacă ar fi prezentate
de narator în mediul lor intim. Scena
este cunoscută în literatura română
din scrisul lui Caragiale – Dimitrie
Cantemir fiind comparat, pe bună
dreptate şi în această privinţă cu I. L.
Caragiale. Discursul pe teme
generale, pretenţioase, emis de
personaje incapabile să se descurce
tocmai în chestiunile pe care le
abordează, caracteristic pentru clasa
politică românească de ieri şi de azi,
a fost cu strălucire imortalizat în
comediile lui Caragiale. Apropierea
unor discursuri din Istoria ieroglifică
de cele din O scrisoare pierdută, în
primul rînd, e corectă, atîta doar că
trebuie să adăugăm că în Istoria
ieroglifică varietatea discursurilor e
mai mare decît la Caragiale, gama
personajelor care iau cuvîntul în faţa
noastră e mai largă, unele luări de
cuvînt sînt sobre şi nu lipsite de miez
– cea a Lupului, de pildă, „carile nu
proastă între toate jiganiile să nu-
miia“ – acesta, prin „cuvinte cioplite
şi sub pilde oarecum acoperite“,
„tocmai la ţenchiul adevărului“ ajun-
gea. Caragiale se oprea, amplificînd
efectele pînă la caricatură, doar la
cuvîntările ridicole.

*

La fel de importante sînt
epistolele. Nu puţine la număr şi, la
fel ca discursurile, nu întîmplătoare.
Scrisorile Brehnacei, cea a Uleului
iscălită de Brehnace, cele ale
Pardosului către Rîs, vizîndu-l pe
Uleu, scrisorile Corbului, scrisorile
dulăilor către Corb, scrisorile urmă-
rind împăcarea dintre Inorog şi
Corb… Scrisorile „pierdute“, scriso-
rile deţinute de Inorog, compromiţă-
toare pentru Corb... Există o mare
varietate de epistole, compuse pe
tonuri diferite, de la delaţiuni la
patosul prieteniei (scrisoarea
Inorogului către Cucoşul Evropii) –
există o varietate de ipostaze ale
folosirii scrisorilor – de la simpla
scrisoarea transmiţătoare a unui
mesaj, la scrisorile pierdute (de aici
posibilele, justificate apropieri între
pasaje din Istoria ieroglifică şi O
scrisoare pierdută), la scrisorile
compromiţătoare, păstrate pentru că
sînt dovezi împotriva cuiva, dar şi la
scrisori… virtuale, inexistente,
posibile probe împotriva cuiva
(Vulpea îl îndeamnă pe Lup să scrie
Inorogului şi Filului, pentru ca aceste
scrisori să fie capturate şi să fie
folosite împotriva Lupului – dar
acesta nu acceptă totuşi sugestia
otrăvită a Vulpii).

Scrisorile reprezintă şi ele un
mijloc specific de rezolvare a unor
situaţii narative. Datorită „condiţiei“
lor (dimensiuni, mod de transmitere
etc.) „comprimă“ acţiunea; în cîteva
rînduri pot fi prezentate situaţii
necesitînd, dezvoltate în altă
manieră, o desfăşurare amplă din
partea  autorului. Scrisoarea este un
text autonom, inclus în alt text. Ea
poate deveni „acţiune pură“, nu
necesită o complicată punere în
scenă. De asemenea, prin scrisori
„încrucişate”, trimise în acelaşi timp
de către expeditori diferiţi,
necunoscînd unul de existenţa
celuilalt, pot alătura fire ale acţiunii
presupunînd o laborioasă punere în
scenă. Scrisorile direcţionate în
sensuri opuse pot diversifica
acţiunea, pot întreţine interesul
pentru rezolvări diverse ş. a. m. d.
Scrisorile creează un plan paralel faţă
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de celelalte planuri, constituie un
plan al schimburilor rapide (şi fără o
pregătire narativă prealabilă) de
informaţii. Scrisorile măresc viteza de
desfăşurare a acţiunii şi amplifică
tensiunile.

*

Nu s-a subliniat îndeajuns în
comentariile la Istoria ieroglifică faptul
că sub acumularea de povestiri,
fragmente în versuri, descrieri,
interpretări, comentarii, scene
disparate, digresiuni se ascunde
o arhitectură somptuoasă, subtilă,
precisă. Într-o convingătoare lucrare
consacrată lui Dimitrie Cantemir
(Dimitrie Cantemir – între Orient şi
Occident, E.F.C.R., 1997), Dragoş
Moldovanu, discutînd problema
argumentelor privind apartenenţa
Istoriei ieroglife la arta barocă,
respinge ideea barocului din opera
cantemireană ca dezechilibru. În
realitate, afirmă autorul, „a doua
linie esenţială a artei sale baroce este
că uriaşa forţă combinatorie nu se
dezlănţuie haotic, ci este dirijată de
legile unui echilibru de profunzime,
de un principiu superior al simetriei.
/.../ În realitate, expansiunea barocă se
produce în interiorul unui desăvîrşit
simţ clasic al armoniei, rezultat principal

al asimilării tehnicii umaniste a frazei”46.
(subl. aut.) În studiul său de stilistică
filologul se ocupă de aspectele
lingvistice ale barocului la Dimitrie
Cantemir. „Continua germinare
a complicaţiilor stilistice pe fondul
unei fraze dominate de echilibru şi

simetrie marchează saltul de la
umanism la baroc al stilului lui
Dimitrie Cantemir.”47 Dar „echilibrul
şi simetria” nu sînt prezente doar la
nivelul frazei, aşa cum argumentează
Dragoş Moldovanu. Aceleaşi trăsă-
turi se regăsesc în arhitectura
romanului. Dacă unii comentatorii au
observat că autorul foloseşte o largă
varietate de procedee literare, unele,
constatam, întrebuinţate şi de
prozatorii de azi, nu s-a pus în
evidenţă un fapt care dovedeşte acea
ordine superioară a ansamblului pe
care o susţineam. Este vorba de
distribuirea, în cadrul întregului, a
procedeelor. Sub o arborescenţă
amăgitoare, sub aparent dezechilibru
sau chiar “haos”, Istoria ieroglifică este
configurată după o arhitectură rigu-
roasă. Discursurile dezvăluie perso-
najele, le plasează în faţa noastră sub

46 Dimitrie Cantemir – între Orient şi
Occident, E.F.C.R., 1997, pp. 76-77.
47 Ibidem, p. 77.

reflectorul analizei autorului; ele sînt
plasate la începutul construcţiei
epice, în primele două capitole.
Atenţia cititorului este acum trează,
capacitatea sa de a recepta o desfăşu-
rare lentă a temelor (prezentarea
discursurilor întrerupe acţiunea) e
încă neobosită. Tot la începutul
romanului sînt plasate sentenţiile,
care, am arătat, au un rol decorativ şi
întîrzie, la rîndul lor, prezentarea
intrigii. Scrisorile, în schimb, măresc
viteza acţiunii şi incită participarea
unui cititor „obosit”, se găsesc mai
ales în a doua parte a romanului.
Cum se vede, Istoria ieroglifică
dovedeşte o coordonare riguroasă
între ritmul naraţiunii şi dezvoltarea
subiectului. Scriitorul nu este
dependent de istorie – ca în cazul
cronicarilor – ci de simţul ritmului, al
construcţiei etc. Istoria este modelată
conform acestora.

*
Astăzi nimeni n-ar mai contesta

faptul că Istoria ieroglifică este o operă
cu adevărat importantă a literaturii
române. Poate că meritele romanului
n-au fost întotdeauna văzute cu
claritate – şi pentru că statura
autorului intimida, pentru că analiştii
se aşteptau ca fiecare text să fie unul
de erudiţie ş. a. m. d. Deseori
Cantemir a fost apreciat la modul
general, fără a fi văzute marile sale
merite artistice. A fost considerat
figura reprezentativă a secolului 18 al
culturii noastre; mai mult, ar fi
primul european din istoria culturii
române (Pompiliu Constantinescu).
Nu trebuie totuşi să simplificăm
excesiv lucrurile. Autori care l-au
precedat pe Dimitrie Cantemir,
cronicarii moldoveni din sec. 17 în
primul rînd, erau formaţi în spiritul
culturii europene şi se manifestau, ca
scriitori, ca atare. De altfel, trebuie
subliniat încă o dată, de la începutu-
rile ei cultura din ţările române a
avut contacte semnificative cu
spiritualitatea europeană. Datorită
legăturilor moldovenilor cu Polonia
mulţi dintre fiii boierilor din această
provincie românească au trecut prin
şcolile din ţara de la nord, cum cei ai

Constantin Tofan
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boierilor munteni au fost educaţi în
Italia (la Padova, în primul rînd), iar
ai ardelenilor au fost formaţi în
spiritul culturii din centrul continen-
tului. În secolul 18, secolul domniilor
fanariote, a existat un contact, o
comunicare între cultura română şi
aceea a Europei occidentale facilitată
chiar de unii fanarioţi luminaţi. Pînă
şi Școala patriarhiei din Constanti-
nopol (şcoală urmată între alţi
cărturari români şi de Dimitrie
Cantemir) recepta influenţe umaniste
prin contactele profesorilor de aici cu
universităţile italiene. Afirmaţia lui
Pompiliu Constantinescu trebuie deci
văzută în sensul unei opere vizînd
complexitatea culturii europene. Încă
din timpul studiilor la Constantino-
pol Dimitrie Cantemir intră în
legătură cu tendinţele noi din filozo-
fie, ştiinţă (sistemul flamandului Van
Helmont), artă. Constantinopolul, în
momentul în care Dimitrie Cantemir
îşi face acolo studiile, era un mare
centru cultural, permeabil inclusiv la
cultura occidentală. Un context la fel
de favorabil contactelor culturale cu
Europa găseşte domnitorul moldo-
vean şi după ce se exilează în Rusia.
În multe împrejurări istorice Rusia a
reprezentat o opoziţie faţă de
Occident (prin slavofilism, ortodo-
xism, antioccidentalism manifest ş. a.
m. d.). În timpul lui Petru cel Mare
Rusia cunoaşte însă una din epocile
cele mai clar prooccidentale din
istoria sa. Petru I îi obligă pe supuşii
săi să se europenizeze. Acelaşi ţar îi
facilitează lui Dimitrie Cantemir
contactul cu academia din Berlin, în
care va fi primit în 1714. În urma
legăturilor strînse cu acest grup
academic Dimitrie Cantemir adoptă
modelul discursului ştiinţific,
cultivat, în acel moment, în spaţiul
european.

*
Istoria ieroglifică, operă literară

dovedind o rară maturitate de
concepţie, este prea puţin cunoscută
pînă în epoca modernă, cînd a ajuns
sub privirile atente ale criticilor şi
istoricilor literari. Pentru început,
opiniile, avînd în vedere caracterul

neobişnuit al operei, au fost
contradictorii. Mai mulţi comentatori
au văzut în Istoria ieroglifică un
“produs secundar” al activităţii
autorului. S-a spus că ar fi vorba de
o operă prin care autorul se „defula“,
găsindu-şi în imaginar o compensaţie
pentru tensiunile nerezolvate din
viaţa de fiecare zi. Ea ar veni să
răscumpere, în planul imaginarului,
eforturile îndelungate, nu întru totul
însoţite de succes, reclamate de
conflictul cu Brîncoveanu şi cei din
tabăra sa. Deşi finalul romanului îl
arată pe Inorog învingător (obţinuse
numirea Filului ca domnitor, o
pensie anuală şi alte reparaţii), se
poate deduce totuşi că resentimentele
faţă de partida adversă erau departe
de a fi resorbite. Şerban Cioculescu
(şi nu este singurul) vorbeşte chiar de
„ura persistentă contra abuzivului
nabab şi a aliaţilor săi“. Nababul
abuziv este, evident, Corbul – în
planul vieţii de fiecare zi, Constantin
Brîncoveanu. Potrivit unor asemenea
aprecieri, compunerea romanului ar
fi avut asupra autorului un efect
relaxant, terapeutic, transferînd în
ficţiune ceea ce îi refuza realitatea.

Spre aceleaşi interpretări
„psihanalitice“ se îndreaptă, în

ultimă instanţă, cam toate lecturile
„istorice” ale Istoriei ieroglifice – fie că
ele consideră scrierea istorie secretă,
pamflet, naraţiune cu cheie, jurnal
etc. Totuşi, modul acesta prea
simplist, al determinărilor imediate, e
greu de acceptat. Ideea de „defulare“
prin operă e vagă: orice creaţie
artistică este rezultatul eliberării unei
tensiuni psihice. Apoi, dacă ar fi fost
vorba doar de un exerciţiu
compensatoriu, nimic nu l-ar fi
împiedicat pe autor să scrie o istorie
secretă, fidelă cu stricteţe realităţii, în
genul istoriei lui Procopius, în care să
dezvăluie posterităţii, cu precizie,
maşinaţiunile politice ale protago-
niştilor; o relatare realistă, nu
alegoria, nu compoziţia elaborată, ci
descrierea cronologică a lumii văzute
ar fi fost mijlocul cel mai eficient de
incriminare a autorilor abuzurilor. În
acest caz strategiile povestirii n-ar
mai „deforma” adevărul…

Mai mult, genul cultivat de
Dimitrie Cantemir – alegoria –
presupune elaborare, edificare la
rece. O scriere alegorică este o scriere
concepută din „calcul“, nu din
pasiune, resentiment, cu o structură
ideatică lucid elaborată – aşadar
produsul raţiunii, nu al inimii. În

Constantin Tofan
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cazul alegoriei naraţiunea are un aer
abstract, nu e dezvăluire subiectivă.
Ea nu poate fi o expunere spontană,
la persoana întîi, presupune
construcţie, punere în scenă. Este
cazul Istoriei ieroglifice. Scriitorul este
atras mai mult de posibilităţile
combinatorii ale mecanismului
narativ, de spiritul ludic, chiar dacă
găseşte un suport pentru acestea în
realitate. Meritul romancierului este
acela de a fi ridicat o construcţie
liberă într-o epocă a normelor. Întrea-
ga vervă de expresie şi ingeniozitate
arhitecturală se exprimă în această
operă cu personaje realizate după
natură, transformate în personaje de
ficţiune. În Istoria ieroglifică spiritul
ironic e peste tot exersat, ca o
caracteristică a talentului autorului,
şi atunci cînd este vorba de norme, şi
atunci cînd este vorba de personaje –
chiar de personaje apropiate, s-ar
zice, autorului, precum Filul, fratele
său, sau Lupul, preţuit, de altfel, de
Inorog. Încă o dată, Cantemir nu
„redă“ realitatea, ci, ca orice
romancier, foloseşte elemente reale
prelucrate în conformitate cu arta sa
literară. Prin Istoria ieroglifică autorul
şi-o fi „răcorit inima /…/ împotriva
duşmanilor politici”48, cum spune
Şerban Cioculescu, prin ironie şi prin
accese satirice. Dar sub vălul ironiei,
mai gros sau mai subţire, înclinînd
nu o dată spre satiră sînt prezentate
toate personajele. Am văzut cum era
“desfiinţată” cea de-a doua soţie a
Struţocămilei, Helgea (Ana Dediul),
pentru că nu îşi apărase fecioria pînă
la căsătorie... Exemplele se pot
oricînd multiplica.

*
Prezentarea personajelor reale

sub măşti nu înseamnă, în Istoria
ieroglifică, superficialitate psihologică,
fixare a privirii pe suprafaţa
nemişcată a unor mulaje, ci trecerea
întregii naraţiuni într-un alt plan.
Dimitrie Cantemir este atent la
psihologie, lucru uşor de observat, de

48 Șerban Cioculescu, Despre stilul lui
Dimitrie Cantemir, în Varietăţi critice,
E. p. l., Bucureşti, 1966, p. 54 şi urm.

pildă, în primele două părţi, în care
sînt prezentate luările de cuvînt ale
păsărilor şi animalelor. În romanul
lui Dimitrie Cantemir există, în
desfăşurarea generală ironică, şi o
zonă a gravităţii. Legăturile dintre
Istoria ieroglifică şi Țiganiada sînt
numeroase (deşi cunoaşterea Istoriei
ieroglifice de către autorul Țiganiadei e
cu totul improbabilă). Legătura
dintre cele două opere a fost pusă în
evidenţă de Al. Piru49. Ca în
Țiganiada, scena adunării păsărilor şi
animalelor este dinamică, are ritm,
dovedind o indiscutabilă capacitate
de dramatizare – notă caracteristică şi
epopeii eroi-comice a lui Dimitrie
Cantemir.

*
Varietatea, bogăţia de sensuri,

uneori scăpînd parcă unei ordini
riguroase (operele baroce cultivă o
anumită dezordine, dar aceasta nu le
împiedică să aibă o arhitectură
precisă), trădează o puternică
tensiune creatoare. Nu trebuie să
uităm că sfîrşitul sec. 17, începutul
sec. 18 este o perioadă de mutaţii
esenţiale în spiritul european. Se
produce acum o „criză a conştiinţei
europene“, pentru a folosi expresia
lui Paul Hazard, care plasa această
criză în intervalul 1680-1715.
Cantemir ilustrează, la rîndul său,
prin ce are mai semnificativ în opera
sa, această criză. Alţi critici au văzut
caracteristicile Istoriei ieroglifice nu
atît în legătură cu transformările care
au loc în vestul continentului, cît cu o
complexă cultură orientală. Privitor
la ritmul naraţiunii, de pildă, Şerban
Cioculescu spune că „amploarea,
ritmul şi rimele interioare aparţin
stilului baroc oriental, asiatic“. În
sprijinul acestei influenţe susţine că
proverbele, în număr de 760, care
„împodobesc“ istoria fac parte, cele
mai multe, din tezaurul înţelepciunii
orientale şi prea puţin din cel al
folclorul nostru, ilustrat sporadic
(criticul crede că majoritatea

49 Al. Piru, Istoria literaturii române de
la origini pînă la 1830, Ed. Științifică şi
enciclopedică, Bucureşti, 1977,  p. 510.

proverbelor ar fi turceşti, arabe şi
persane). Problema influenţelor
orientale şi/sau occidentale este
atent examinată şi în amintitul studiu
al lui Dragoş Moldoveanu.

Sugestii interesante propun
studiile de literatură comparată, din
păcate nu atît de numeroase,
consacrate Istoriei ieroglifice. Creaţia
autorului român a fost aşezată alături
de mari opere ale literaturii
europene. Andrei Brezeanu îl discută
pe D. Cantemir în legătură cu Swift,
iar Istoria ieroglifică comparativ cu
Gulliver sau Povestea polobocului50.
Cercetătorul crede că perenitatea
acestor lucrări, apărute la date
apropiate, rezidă din arta satirei, în
care şi autorul englez şi cel român
excelează. Criticul susţine că
principala calitate a Istoriei ieroglifice
constă în „geniala raţionalizare a
structurii basmului sau poveştii“.
Istoria ieroglifică e „presărată“, într-
adevăr, cum am văzut, cu povestiri,
dar comentatorul se referă la
construcţia întregii scrieri. Andrei
Brezeanu susţine că autorul foloseşte
în titlu termenul „istorie“ în sensul
de „povestire“. Istoria ieroglifică ar fi o
poveste, respectînd convenţiile
genului – lupta dintre bine şi rău sub
măşti zoomorfe, cu victoria finală a
binelui.

*
Romanul lui Dimitrie Cantemir

este creaţia unui spirit original,
puternic, capabil să se desprindă de
convenţii. Caracterul singular al aces-
tui roman ilustrează în egală măsură
calităţile autorului şi “fierberea”
spirituală a epocii sale, mutaţiile
produse în mentalitatea europeană.
Fără a fi rupt de spaţiul cultural
românesc, în personalitatea lui
Cantemir „lucrau” elemente anun-
ţînd cultura europeană modernă.

(continuare în numărul viitor)

______________

50 Andrei Brezianu, Swift şi Cantemir sau
Gulliver şi Licorna, în „Secolul 20”, nr.
11-12, Bucureşti, 1973, p. 39 şi urm.

50 Andrei Brezianu, Swift şi Cantemir
sau Gulliver şi Licorna, în „Secolul 20”,
nr. 11-12, Bucureşti, 1973, p. 39 şi urm.
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Nicolae DABIJA

Sipica
De-atâta bine mi se face rău.
Şi de atât curaj m-apucă frica.
Acum când înfloreşte, blând, sipica
de aici şi pân' la bunul Dumnezeu.

Şi mi se face cald de-atâta frig.
Şi trist devin – de atâta bucurie.
Mi-aud tăcerea doar atunci când strig.
Sau când poema singură se scrie.

Şi trist sunt după orice biruință!
Şi vesel – după fiece durere.
Învins fiind, mă umplu de putere,
Şi înjurând mă umplu de credință.

Şi cânt, să nu se-audă că bocesc,
cum floarea umple lumea de prăpăd;
de-atâta dragoste încep să te urăsc,
de-atâta dor nu vreau să te mai văd.

În căutarea Sensului, cel greu,
Poemu-l şlefuiesc, până se strică...
...De-atâta bine mi se face rău,
şi de atât curaj, Doamne, mi-i frică...

Privighetori
împăiate
Cunoscusem pe cineva, colecţionar de lucruri ciudate,
un fost caporal, care se lăuda că scrisese,

la viaţa-i, şi poezii:
acesta-şi avea casa plină cu privighetori împăiate
pe care ţi le-arăta, încântat: „Numai

priveşte-le! Parcă-s vii!”

„Mai lipsesc careva exemplare...”, îţi mărturisea,
pe un ton visător,

în timp ce se plimba printre ele cu pas militar:
„Păcat doar că n-am putut împăia şi cântecul lor,
care a fost, şi dânsul,

ex-
tra-

or-
di-

nar!”
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Memoriu
„Stimate director general

de la uzina de produs poeme,
scuzaţi că Vă răpesc din vreme, eu, al
D-voastră zilier, cu umilinţă
aş vrea să vă aduc la cunoştinţă:
nu e de vină poezia
că pe planetă s-a scumpit hârtia,
şi nici poeţii nu-s de vină
dacă cerneală-i mai puţină,
nu pentru versul lor prelung
pe-alocuri pixuri nu ajung...
Nevindecaţi de poezie,
Îmbolnăviţi de veşnicie −
cu ochii la cea mai tânără stea −
noi, sancio-panzii
şi don-quijoţii,
cei ce sperăm c-un poem c-am putea
să distragem atenţia morţii,
V-am ruga să eliberaţi chitanţe
şi pentru speranţe.
Mai sunteți totodată, rugaţi,
dacă se poate, să confirmaţi
cu semnătură şi ştampilă
că-n veacul nostru vrajba-i inutilă,
că e nevoie încă de poezie
pe globu-acesta.

Să se ştie.
Cu toată dragostea şi grija,
al D-voastră,

N. DABIJA”

Conferintă de
presă a marelui
inventator
Visez să inventez – dacă se poate
spune astfel – încă din anii de şcoală,
un burete care-ar absorbi toate
prostiile lumii. (Rumoare în sală).
Mai lucrez de-o viaţă

la un manual
de zbor pentru fluturi şi-n pauze
elaborez un fel de dicţionar
al graiului crinilor. (Aplauze).
Mă mai străduiesc să pricep oamenii.

Mă mir cum se aseamănă: uri
şi iubiri, sfinţii şi famenii.
(Replici din sală. Fluierături).
În rest, sap grădina, sădesc crizanteme,
plivesc pătrunjelul, cultiv muşcate,
mai şi mor din vreme în vreme...

Şi cărţile au
suflet...
Şi cărţile au suflet:

uneori
le şi auzi, în preajmă, cum respiră,
cum plâng, cum râd cu tine, cum se miră
şi-ţi fac din zile moarte – sărbători.

Sunt cărţi ce te urâră şi iubiră
şi cărţi care te-au învăţat să zbori
sau, la duieluri, când te-ai dus să mori,
ca nişte secundanţi, te însoţiră.
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Cărţi vii pe care, când le ai în faţă,
şi, ca pe nişte vietăţi, când le mângâi:
le simţi cum te resping sau te răsfaţă...

Cărţi care te îndeamnă să rămâi –
să poţi trăi, cu ele, înc-o viaţă:

Arhanghel
îmbătrânit ...
Aripile mele, of!, cum mă mai dor,
dar ele nu mă dor de zbor lung:
aripile mă dor de nezbor,
că n-am ajuns cu ele acolo unde

trebuia să ajung...

Gârbovit sunt ca un hamal într-o gară
de greutatea aripilor mele
arse de mucuri de ţigară,
când eu le voisem – arse de fulgere

şi de stele...

Ca şi cum
Ca şi cum ai deschide geamul cu respirarea.
Ca şi cum rugul ar plânge cu fum
Şi ramul cu floarea.
Ca şi cum.

Ca şi cum ar ninge cu fluturi
peste ruguri şi-acestea s-ar stinge.
Ca şi cum n-ai putea să te bucuri
decât atunci când ai plânge.

Ca şi cum steaua ce-abia se mai ţine
ar evapora marea în care ar cădea.
Ca şi cum ţi-ar fi dor de mine
abia după ce m-ai uita.

Ca si cum cele bucoavne ar fi
pline cu triste gângănii,
şi pe cer, ca şi cum, ai citi
urme de reni şi de sănii.

Ca şi cum zările, toate, ar foşni
şi ploaia s-ar umple cu fum.
Ca şi cum m-ai iubi,

ca şi cum te-aş iubi.

Ca şi cum, ca şi cum...

Un pumn de
lut

„ci nu voi fi un lut obişnuit”

... arheologi din viitor −
săpând pământul chinuit,
miraţi găsi-vor sub ogor
un pumn de lut îndrăgostit;
şi căruia, şi-atuncea încă,
dup-un mileniu şi mai bine
ce-or măcina izvor şi stâncă,
o să-i mai fie dor de tine;
o, ei vedea-vor prima oară −
amestecându-l cu cazmale −
un pumn de lut cum se-nfioară
l-atingerea ţărânei tale...
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Ce  bine-a
fost...
Ce bine-a fost când a fost rău:
muream

pe-atunci
de dorul tău;

era un timp, care-a-ncăput
viaţa şi moartea-ntr-un sărut !

Totul
pe-atunci

părea nespus,
şi frunzele cădeau în sus;
şi timpul,

blând,
curgea-napoi,

iar Dumnezeu ţinea cu noi.

Atunci,
în veacul celălalt:

când te-am iubit cât n-ai visat,
şi când din căni –

cu tot alaiul –
noi cerul îl sorbeam cu paiul.

Apoi când ai plecat cu trenul
lăsând părăginit edenul –
n-am mai ştiut ce-aş putea face
după război, cu-atâta pace...

Ce rău e azi când este bine:
când nu mai mor de dor de tine,
nu zic cântări şi nici suspine...
Dac-am greşit, Tu, Doamne, zi-ne!

Azi totul e aşa firesc:
nu mai urăsc, nu mai iubesc,
nu mai bocesc, nici nu mi-i dor,
nici nu trăiesc

şi nici nu mor.

Azi nu mă sting de dorul tău,
şi sunt bătrân ca Dumnezeu
gândind l-acele vremi divine...

Ce bine-a fost când n-a fost bine! ...

Sclava
{tc "Sclava"}
Când i-am strivit, cu tot cu tron,
pe regii-zei din Babilon –
toţi s-au întors cu-averi, cu slavă,
eu n-am venit decât cu-o sclavă.

Era frumoasă: când zâmbea
pomii-nfloreau după perdea
şi iedere urcau pe ziduri –
privirea ei îmi lăsa riduri.

Eu îi eram stăpân şi domn:
mă mângâia, tăcut, prin somn;
din vis, când îi ceream hangerul –
cu pleata-i şi ştergea mânerul...

Îi sărutam glezna cerească,
şi-i porunceam să mă iubească
mai mult decât pe Dumnezeu,
căci: „EU ÎŢI SUNT STĂPÂNUL TĂU!“

Iar ea zâmbea prin lacrimi mută,
cu toate bolţile-n derută,
cu frunza delirând în tei,
ea, sclava mea; eu, sclavul ei...
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Invers
Plouă invers, dinspre pământ spre cer.
Curg arborii spre nouri, înfrăgezind departe.
Ce-aş mai putea, o, Doamne, de-acum să-ţi mai
cer,
când mi-ai trimis iubirea aceasta

ca pe-o moarte?!

Şi uruitul ierbii răzbate în odăi,
tot mai matern

mai blând,
mai auster;

cu gura mea când caut, setos, buzele ei:
ca un spion fiola cusută la rever.

Lupoaica
„Bade Ioane, se întreabă cu jale
mai înainte ca licoarea să-şi beie,
tu care-ai domesticit animale
de ce nu poţi domestici o femeie?!”

Lacrima-i cade – pic! – în paharul cu bere:
„Aşa e mai bună…, râde cu faţa-n pufoaică:
„La viaţa mea, am crezut că iubesc o muiere,
dar, domnii mei, am iubit o lupoaică…”

„Împărţisem cu ea patul, fereastra, cutia
poştală…”,
povestea, sorbind din pahar licăr de lună,
ca să-şi trezească mesenii din piroteală:
„E greu să iubeşti femeie şi lup împreună…”

Şi-apoi, când toată lumea uita de dânsul, zicea
târziu de tot, cu vocea lui suferindă:
„Chiar şi-acum ea muşcă din inima mea,
când cine ştie prin care coclauri colindă…”

Regina  hună
Când au intrat în Râm pe uliţi,
portretul ei – ca pe-o icoană
ce i-l duceau lăncerii-n suliţi –
a pus cohortele pe goană.

La frumuseţea ei barbară
ce şi-o purta ca pe-un delict,
cezari şi regi îngenuncheară
şi-ncă şi-un papă, Benedict...

De mult e praf oastea-i vitează,
de mult cenuşă-i acel jar,
dar şi-azi cea ţară-şi mai botează
pruncii cu numele-i barbar...



Iarna 2012 | Contact international 31

Ploaie tristă
{tc "Ploaie trist["}
Plouă trist. Parcă plouă
peste-o ţară ruptă-n două.

Plouă de ieri. Plouă-abătut.
ca după un război pierdut.

Plouă de-o zi. Poate de nouă
în Pruturile amândouă.

Plouă cu mahnă. Şi-n amvoane
Isus tresare din piroane.

Salcâmii pălmuiţi de vânt
pe dealuri cresc numa-n pământ.

Bătrâne scunde trec pe coastă
cu mănăstirile în traistă.

Iar fulgerul pornit de sus
la ele încă n-a ajuns.

Psalm
Sunt, Doamne, atât de trist şi singur:
precum un rug în care ninge,
ce ba învie, ba se stinge...

Sunt, Doamne,-atât de trist şi singur...

Precum de rouă – nişte crânguri,
mi-s zilele de lacrimi pline.

Se vede, Doamne, de la Tine
cât sunt de trist,
cât sunt de singur?!

De orice rază ce m-atinge
mă simt rănit până la sânge...

Sunt, Doamne, atât de trist, şi singur:
precum un rug în care ninge.

22 iulie 2007, Spitalul Republican de Urgenţă
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Mihai CIMPOI

Ioan Alexandru
Brătescu-Voineşti
Stereotipiile  fiziologiei

arcat de biologism în concepţia sa despre lume,
Brătescu-Voineşti1 preferă, bineînţeles,
fiziologia într-un sens apropiat de fiziologiile

balzaciene ale începutului secolului al XIX-lea şi mai cu
seamă de fiziologiile de tip social cultivate, în context
românesc, de Negruzzi şi Kogălniceanu.

Omul mic brătescian îşi duce viaţa într-un univers
mic, al cotidianului uniformizator şi neantizator. Totul se
pune sub semnul unei existenţe terne provinciale, al
închisului habitual şi habitudinal.

Tipologic, lumea este a micilor slujbaşi, a micilor
boieri aflaţi în decrepitudine, a oamenilor mici (ţărani,
târgoveţi, burghezi declasaţi); în plan psihologic, ei sunt
dominaţi de patimi şi ispite mărunte (patima vânătorii, a
muzicii, uşoare înclinări spre adulter).

Este vorba de o relaţie de cauzalitate elementară
individ – mediu, care impune o structură stereotipă,
închisă. Această cauzalitate, după cum observă Roland
Barthes, nu este pusă pe relaţia în sine („deşi continuă să
formeze structura povestirii”): „ea se deplasează spre
ceea ce am putea numi dramatis personae (copil, bătrân,
mamă etc.), tipuri de esenţe emoţionale, însărcinate să
revitalizeze stereotipul” (Roland Barthes, Eseuri critice,
Chişinău, 2006, p. 221).

Nuvelele şi schiţele lui Brătescu-Voineşti apar
anume ca nişte dramatis personae, mişcându-se pe
avanscenă şi trăindu-şi existenţa sub ochii noştri. Ele
sunt personaje care se joacă pe ele însele şi care
reprezintă tipuri – sociale, morale, psihologice. Sunt, în
cel mai înalt grad, emblematice, reprezentând o lume
damnată şi condamnată. Sunt esenţe tipologice;

1
Din cartea în curs de pregătire „Ioan Alexandru Brătescu-

Voineşti. Prefacerea firii” (p. 58-62).

prozatorul explicând „destine banale şi vizibile”, aşa
cum afirmă R.-M. Albérès despre Balzac.

Amănuntul material balzacian care e întotdeauna
„simbolul unei realităţi sociale, psihologe, morale”
(R.-M. Albérès, Istoria romanului modern, Bucureşti, 1968,
p. 44) se întâlneşte frecvent la Brătescu-Voineşti,
înfăţişând „aspectul vizibil al unui univers spiritual”.

Înfăţişarea oamenilor şi lucrurilor este ceea ce îl
interesează în mod deosebit pe nuvelist. Pană Trăsnea,
caracterizat dintru început ca „om deştept, umblat în
străinătate, tare cinstit, tare tihnit, dibaci la mână pentru
lucrurile migăloase şi iarăşi tare iubitor de flori şi de
toate frumuseţile firii” este prezentat apoi în comparaţie
cu Maria slujnica, după ce e descrisă grădina sa,
asemănându-se cu un adevărat parc, dar cu trunchiuri
de iederă şi de glicină îmbătrânite şi îngroşate: „Maria
slujnica a albit şi s-a îndoit de mijloc sub povara celor
optzeci de ani, pe care toate astea îi duce în întregimea
minţii; numai el a rămas tot aşa cum l-a pomenit cine l-a
văzut acum douăzeci şi şase de ani, acelaşi trup lung,
subţire şi drept, acelaşi păr tuns după aceeaşi modă
muscălească, cu abia ici, acolo câteva fire albe, aceeaşi
faţă suptă şi smeadă, cu ochi albaştri şi blânzi, cu frunte
largă şi cinstită, cu profil osos şi parcă încremenit, acelaşi
port de haine negre încheiate cu îngrijire, şi aceeaşi
pălărie mare de paie, fără de care nici nu şi-l poate
închipui cine l-a cunoscut”.

Încremenire parmenidică şi „devenire rea”
heracliteană sub semnul lui acelaşi, instaurat temeinic în
fiinţe şi lucruri.

„Destinele banale şi vizibile”, se proiectează mai
bine pe fundalul acestui monoton-repetitiv şi mecanic
„acelaşi”.

M
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Omul se confruntă cu destinul ascuns în simbolurile
realităţilor sociale, psihologice şi morale: „port de haine
negre, încheiate cu îngrijire”, „pălărie mare de paie”,
fizionomia îngrijită şi ea, constituită dintr-un trup lung,
subţire şi drept, din profilul osos şi parcă încremenit (faţă
suptă şi smeadă, ochi albaştri şi blânzi, frunte largă şi
cinstită).

Ioan Al. Brătescu-Voineşti se înscrie perfect în
cadrul naturalismului pur, „pozitivist”, tragic, în care
„fatalităţile biologice şi istorice înlocuiesc pe cele ale
păcatului ori potrivnicia zeilor”: „Întregul adevăr despre
oameni, cel resimţit de ei înşişi, şi cel al forţelor care-l
înconjoară; plăcerea şi durerea prezentă şi, în spatele lor,
pasul calculat parcă al destinului, fatalităţile biologice şi
sociale; dincolo de toate acestea mari probleme, nelinişti:
iată care e puritatea naturalismului, atunci când
pasiunea pentru adevărul total primează asupra
concesiei descriptive şi artei de a povesti” (Ibidem, p. 56).

Dramatis personae, scoşi – precum spuneam – în
avanscena vieţii; nu sunt însă personajele active şi nu
sunt pătrunse de „voinţa de a trăi”: legile biologice şi
sociale, jocul de forţe extrinseci îi covârşesc. Un incognito
existenţial se ascunde în întâmplări. „Omul e înfăţişat
deopotrivă în destinul său biologic, social şi cosmic”
(Ibidem, p. 58).

Măria Sa Întâmplarea – dramatică, tragică – intervine
/ survine fatal, fiind chiar sinonimă cu Fatalitatea.
„Accidentul pierderii Ei (= a soţiei) constituie pentru El
(= bărbatul), observă o cercetătoare, evenimentul care-i
marchează biografia inferioară într-o atât de mare
măsură încât apare echivalent cu anularea existenţei”
(Mariana Ionescu, postfaţă la vol. Întuneric şi lumină,
Ed. Minerva, Bucureşti, 1987, p. 244). Coordonatele unei
astfel de variante se găsesc în aproape toate nuvelele: în
prim-plan în Pană Trăsnea, Sfântul, Rătăcire, Sminteala lui
Radu Finuleţ, În lumea dreptăţii, Două surori, „Un
reghiment de artilerie”, Taină, Ispita şi în plan secundar în
Neamul Udreştilor, Niculăiţă Minciună, Contravenţie, Moş
Vasile Drozman, Un om.

Eroii lui Brătescu-Voineşti nu sunt, tipologic,
limitaţi la categoria inadaptaţilor (precum a stabilit
Ibrăileanu) sau la cea a maniacilor (precum a diagnosticat
Călinescu). Cauzalitatea e complex nuanţată.

Totuşi, personajele unui scriitor moralist ca
Brătescu-Voineşti sunt caractere bazate pe „psihologii
stabile, definitiv fixate”. Cocoana Leonora, Conu Alecu,
Vârcolacul şi Nenea Guţă care „portretizează cu bonomie
marionetele orgoliului senil” sunt fiziologii mai
pregnante, deoarece apar în descendenţa lui Negruzzi,
Kogălniceanu, Alecsandri. „Tot „caractere”, notează
cercetătoarea, descoperim şi în Metamorfoză (servitoarea
vanitoasă şi tembelă), Magheranul (bătrâna senilă şi
maniacă), Fariseu (îmbogăţitul rapace), Un om
(funcţionarul provenit prin degradarea socială) sau chiar
Microbul, unde însă evenimentul trece în plan secundar
intenţia caracterologică a scriitorului” (Ibidem, p. 262).

De precizat e, însă, că descrierea fiziologică, limitată la
caracterologic / tipologic, se învigorează cu prezentarea
ardentă a vieţii, a neliniştilor şi pasiunilor, a jocului
forţelor şi impulsurilor.

Dramatis personae nu apar ca personaje de acţiune;
oricum, însă, îşi trăiesc viaţa la mari temperaturi etice şi
existenţiale.

Deşi marcat de un fatum biologica implacabilă, omul
brătescian dispune de o conştiinţă că „este singurul
animal care discută valoarea existenţei”, este „primul
care face bilanţul activului şi pasivului extistente”
(Ancheta, nr. 148 din 1 aprilie 1943). Stereopia şi apare, dat
fiind acest crez, luminată de simpatie.

„Încă de pe la 1890, consemnează Iorga, s-a
manifestat domnul I. Brătescu-Voineşti, astăzi advocat în
Târgovişte. Domnia-sa a pornit din umbra lui Eminescu.
E un povestitor foarte limpede, de o gingăşie superioară,
zugrăvind din vârful penelului. Personajele sale de
căpetenie sunt totdeauna simpatice, şi scriitorul
încunjură cu o palidă aureolă de milă pe aceşti păstrători
ai amintirilor ce dorm în sufletul lor ca moaştele sfinţilor
în mătasa întinsă peste aurul stropit cu pietre scumpe,
pe aceşti lini drumeţi ai vieţii cari, plâng zilnic de multă
vreme luându-le şi o parte din viaţa lor, aceşti înfrânţi
cari tac înaintea oamenilor şi, când se iubesc, înţeleg mai
mult să se mângâie împreună. Sunt unele schiţe scurte
ale acestui scriitor, ca tânguirea ce se smulge deodată
zguduită ca de hohote de plâns, din inima părintelui al
cărui copilaş şi-a pierdut mâna, care face parte din
mărgăritarele prozei româneşti” (N. Iorga, O luptă
literară, vol. I, Editura Minerva, Bucureşti, 1970, p. 83).

Umbra lui Nietzsche

. Al. Brătescu-Voineşti2 este, după cum s-a mai
observat, un adept al evoluţionismului darwinist-
spencerian; asupra cugetărilor sale privind evoluţia

şi progresul planează – lucru neobservat până acum –
umbra lui Nietzsche, cel amintit într-un anumit context de
personajul său Andrei Rizescu.

Nietzscheanismul său se întâlneşte, într-o dezbatere
polemică ferventă, cu (anti)kantianismul. Nietzsche
apare ca o siluetă, luminiscentă totuşi, călăuzitoare în
spaţiul relativizării valorice; Kant apare ca o statuetă de
birou în care polemistul tot izbeşte cu condeiul.

Nu-i place agnosticismul autorului Criticii raţiunii
pure şi nici termenul de „lucru în sine”, pe care-l

2 Din cartea în curs de pregătire „Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti.
Prefacerea firii” (p. 75-78).

I
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ironizează în discuţie cu „unul Zarzăr, licenţiat în
filozofie”:

„Până când nu-mi vei dovedi că poate să existe o
cunoaştere necondiţionată, nu-ţi dau voie să-mi defaimi
singura cunoaştere posibilă şi imaginabilă. „A cunoaşte
lucrul în sine e ceva la fel cu ochii dumitale concavi de
adineauri şi n-are mai mult înţeles decât „a sine lucrul în
cunoaşte”, sau „lucrul cunoaşte sine în a”.

– E o expresie a lui Kant.
– Poate să fie şi a lui bunicul lui Kant.
Auzi dumneata, să-mi discreditezi mie singurul fel

de cunoaştere imaginabilă, prin crearea unei expresii
care n-are niciun sens!

– Kant!
– Parakant şi Răskant dacă a creat termenul acesta, a

creat un termen, care nu înseamnă nimic. N-i: ni, m, i, c:
mic: Nimic. S-o ştii de la mine care nu sunt familiarizat
cu limbajul filozofic.

– Adevărat că nu eşti familiarizat.
– Şi după Kant vin alţii şi împreună cu ei dumneata,

să-mi duci nonsensul mai departe şi să-mi tăgăduieşti
existenţa lucrurilor din afară de mine!?”.

Kant, ale cărui precepte de finalitate, sistem sunt
îmbrăţişate totuşi în altă parte, este corectat cu ajutorul
lui Nietzsche: „Răspândirea culturii va preface lucrurile
spre mai bine… Cunoaşterea din ce în ce mai exactă a
lumii pe care trăim, va perfecţiona raţiunea oamenilor şi
această perfecţionare va aduce cu dânsa o preschimbare
de valori în sufletele oamenilor şi un ideal comun
prielnic tuturora.

Aşa gândeam adesea, faţă cu relele de astăzi…”.
Prefacerea (= preschimbarea) este, indiscutabil, o

noţiune nietzscheană.
Să consemnăm că, în limba română, în afară de

semnificaţia neologistică de „transformare” şi „evolu-
ţie”, ea are şi sensul de „plămădire”, „frământare”, „a
preface”, atunci când indică aluatul, înseamnă „a da
forma pentru copt”, iar când indică mămăliga „a
amesteca în timpul preparării”.

Toate aceste semnificaţii din uzul regional pot fi
găsite la Brătescu-Voineşti, accentuând procesualitatea.

Ca şi Zarathustra, prozatorul se pomeneşte în faţă cu
o tablă de valori noi, în condiţiile vitrege ale războiului
nefiind numai nimicite „atâtea vieţi” şi „atâtea bunuri
materiale”, dar fiind sfărâmată şi tabla ierarhică de valori a
omenirii: „Un fel de nihilism, vecin cu nebunia, a cuprins
toate minţile. Noţiunile de frumos şi urât, de bine şi de
rău, de drept şi de nedrept şi-au pierdut semnificarea pe
care
o căpătaseră în minţile oamenilor, după o experienţă de
atâtea veacuri” (Înseninare).

Sentimentul de nesiguranţă, caracteristic călătorului
rătăcit „în ceaţa oceanului, pe un vas fără cârmă şi fără
busolă” readuce schopenhauereana - nietzscheana
reprezentare a lumii ca teatru, oamenii trebuind să joace

nu doar rolul de actori, ci şi acela de spectatori ai
propriei lor vieţi. „Căutarea unei table ierarhice de valori
morale, obligatorie altora decât aceluia care a imaginat-
o, e o năzuinţă absurdă, lipsită de orice temei raţional,
„când prin această viaţă să trecem ne e scris – Ca visul
unei umbre sau umbra unui vis”…”.

Soluţia mântuitoare ar fi progresul care se deosebeşte
de evoluţie, aceasta fiind „o neîntreruptă preschimbare a
lucrurilor, care se săvârşeşte în mod mecanic, determinat
numai cu concursul forţelor naturii şi în virtutea legilor
ei”: „Aşa dar, pe lângă preschimbările ce se petrec pe
pământul nostru, în mod mecanic, fatal şi fără a fi dorite
de nimeni (sublinieri în text – n.n.), numai în virtutea
forţelor oarbe ale naturii, încep acum să se adaoge
preschimbărilor dorite şi înfăptuite de omul conştient.

Această parte de evoluţie pământească, dorită şi
înfăptuită de viaţa conştientă a omului este progresul”.

Definiţia estre modificată şi completată de câteva ori
de opinent, luând următoarea formă definitivă:
„Progresul este partea evoluţiei pământeşti, dorită şi
înfăptuită de voinţa conştientă a omului, prin care se
realizează treptat un minus de durere, un minus de egoism şi
un plus de putere de cunoaştere”.

Nietzsche vede, dimpotrivă, în progres o sursă de
suferinţă („…Cu cât mai mult este el (omul – n.n.) în stare
să determine viitorul, apare suferinţa. Aceasta este
concepţia cea mai profundă despre suferinţă: forţele
modelatoare se ciocnesc” – Voinţa de putere, § 686), iar în
egoism „un instinct de a-ţi procura cel puţin o valoare
secundă în slujba altor lagisme”, „un ocol pentru
conservarea propriului sentiment al vieţii, a sentimentului
valorii” (Ibidem, § 785).

Nietzsche se pronunţă categoric împotriva şcolii lui
Darwin, considerând progresul genurilor „afirmaţia cea
mai iraţională din lume” „Creşterea puterii unui gen,
conchide el, este poate mai puţin garantată prin
preponderenţa exemplarelor sale cele mai reuşite, a celor
puternici, cât prin preponderenţa tipurilor mediocre şi
inferioare… În acestea din urmă rezidă marea
fecunditate, durata; prin cele dintâi cresc pericolul,
pustiirea rapidă, diminuarea numerică drastică” (Ibidem,
§ 685).

Satisfacerea apetitului de a cunoaşte lumea pe care o
trăim apare ca împlinirea unei năzuinţe care depăşeşte
voinţa omului. Bineînţeles că în discursul său ţinut la
Congresul Asociaţiei Române pentru Înaintarea şi
Răspândirea Ştiinţelor din 25 septembrie 1911 apare
noţiunea nietzscheană de supraom: „… Şi dacă evoluţia e
în curs de continuare, atunci urmaşul omului, supra-
omul, nu trebuie căutat într-o fiinţă în care toate
patimile, toate pornirile vor avea joc liber, nestânjenit de
nimic şi de nimeni, ci într-o fiinţă înzestrată cu un spor
de putere de cunoaştere. Aşa va fi supra-omul” (Pe
marginea cărţilor, Bucureşti, Tipografia „Gutenberg”,
1911, p. 51).
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Năzuinţa naturii spre deplina cunoaştere de sine
„lucrează în fiecare zi la o preschimbare de valori în
sufletele oamenilor” (Ibidem, p. 16).

Oricum, umbra lui Nietzsche se întrezăreşte – vagă
sau transparentă – în aceste cugetări asupra fenomenului
preschimbărilor / prefacerilor asupra „valorii”, „suferin-
ţei”, „egoismului”, „valorii”, „conştiinţei”, „finalităţii”,
„puterii de cunoaştere”.

În meditaţiile asupra fenomenului războiului
Brătescu-Voineşti se declară adept al lui Kant,
„propovăduitorul păcei universale” şi nu al lui
Nietzsche, „sărmanul bolnav, care în ceasurile de criză
de nebunie distrugătoare, cu mintea rătăcită „dincolo de

hotarele binelui şi răului”, scrie că mila şi compătimirea
sunt sentimente de sclav, că singura valoare e voinţa de a
putea fără scop, fără obiect, forţa, înaintea căreia toată
comoara de moralitate şi de umanitate, adunată cu atâta
strădanie de veacuri, trebuie să sboare ca o pleavă
inutilă” (În slujba păcei).

Aceste rânduri polemice, precum şi obsesia generală
a înnoirii „tablei de valori” ne aduc dovada că Brătescu-
Voineşti cunoştea bine opera lui Nietzsche, care de altfel
începea să fie mult discutată în anii 30 în România.



Matei VIŞNIEC

După fiecare secundă
Dar liniştiţi-vă, domnule, unde vedeţi

dumneavoastră
păianjeni? nu este nici un păianjen pe aici

domnule, încet, unde vedeţi dumneavoastră
şarpe, sticlete, balenă cu gura larg deschsă ?
acesta este un magazin de accesorii
noi vindem numai accesorii pentru pendule mici

da, nu, da, nu, da, nu
ce auziţi dumneavoastră
nu poate fi timpul
nu, domnule, în nici un caz
pendulele mici sunt discrete ele nu fac decît
să răsufle uşurate după
fiecare secundă
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Geo VASILE

Pelerin între lumi
ând în acel început de martie
1993 am avut ocazia să-l
cunosc personal pe Gellu

Naum, impresia statornică a fost de
uimire în faţa elegantei, orgolioasei
tinereţi abordate de clasicul
avangardei româneşti, în ciuda celor
şaptezeci şi opt de ani neîmpliniţi, a
unor dificultăţi de mişcare datorate
trecutelor infarcte sau actualului
diabet. Altfel, o siluetă de invidiat,
demnă de un fost ofiţer de cavalerie
şi rugbist, o memorie ieşită din
comun şi o fermecătoare apetenţă de
a fabula, de a face slalom printre
amintiri integrate într-un prezent
continuu. Un adevărat cult pentru
tatăl său, un oştean şi erou al primei
conflagraţii mondiale, dar şi
nostalgică rememorare a tinereţii sale
pariziene din anii ’38 – ’40, când se
aflase în Oraşul-lumină pentru a-şi
susţine doctoratul în filozofie. Era
vremea marilor campanii de idei în
creaţia artistică, a marilor contestări
şi prietenii, a întâlnirilor şi
despărţirilor ce vor schimba felul de
a gândi şi crea al Europei. Breton,
Soupault, Éluard, Apollinaire
transfiguraseră poezia, Max Ernst,
Miró, Magritte, Tanguy, De Chirico,
Picasso revoluţionaseră pictura,
Artaud teatrul, M. Ray felul de a
concepe fotografia.

După Bergson, noi profeţi se
anunţau în arenă, între care Freud,
Marx ş.c.l. Apăruseră deja
manifestele eliberării eului de scoriile

unei existenţe liniare,
încorsetate, previzibile.
Obscurul labirint de
pulsiuni şi frustrări se
cerea luminat, se dădea
glas halucinaţiilor pe
fond discordant
(experienţele lui Crevel şi Desnos).
Terapia intimă prin creativitate era în
curs, dicteul unei suprarealităţi ce se
sustrage esteticii şi moralei curente
devenise operativ. Simultan îşi fac
apariţia apostolii terapiei sociale, ai
abolirii cătuşelor marilor colectivităţi
umane, prefigurate în Das Kapital.
Cei ce au mers cu Marx, au devenit
membri ai diverselor partide
comuniste, punând în prim-plan
izbânda marii utopii, a revoluţiei
mondiale.

Pe acest glisant fundal istoric
european, Gellu Naum se întoarce la
Bucureşti, unde este încorporat şi
trimis pe front, în Basarabia.
Urmează o inenarabilă odisee a
tranşeelor, marşurilor, retragerilor,
reciclărilor militare. Oricum, al doilea
reper eroic, absurd, dureros, după cel
patern, este frontul. Al treilea şi
poate cel mai important pentru Gellu
Naum este scrisul ca supremă
contrapartidă existenţială. De la
debutul cu Drumeţul incendiar din
1936 până la ultimele volume din anii
’90, Malul albastru, Faţa şi suprafaţa şi
Ascet la baraca de tir, aşadar de-a
lungul a peste şase decenii, poetul,
prozatorul şi traducătorul nu şi-au
permis prea multe clipe de răgaz.

Libertatea de a dormi pe o frunte (1937),
Vasco da Gama (1940), Culoarul
somnului (1944), Medium (1945),
Castelul orbilor (1946) închid o etapă
ce se va redeschide abia în 1961, cu
Soarele calm, continuând cu Athanor
(1968), Poetizaţi, poetizaţi... (1970),
Poeme alese (1974), Zenobia (1985),
volume originale cărora li se vor
adăuga în acest răstimp volumele
traduse din opera unor Gérard de
Nerval, Th. Gautier, Ivo Andrič, René
Char, Julien Gracq, Beckett, Kafka,
Peter Weiss ş.a.

Gellu Naum n-a fost nicicând
un scriitor uitat, nici în România şi
nici în lume. Versurile sale figurează
în mai toate antologiile universale de
poezie suprarealistă, în franceză fiind
tradus la Paris de Paul Celan, iar la
Bucureşti, de Annie Bentoiu şi
Andrée Fleury. O ediţie în neogreacă
a romanului său deja celebru,
Zenobia, a apărut la Atena. Culegerea
de versuri şi scenarii grafice,
Avantajul vertebrelor, s-a tipărit în
SUA. Longevitatea suprarealismului
trăit şi tratat de Gellu Naum ca
viziune şi alchimie existenţială este
dovedită şi de cartea sa din 1990,
Malul albastru, un jurnal de
convalescenţă într-un zenit al
ambiguităţii: „Iar eu nu aveam decât

C
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cuţitul peste piept alături de durere
şi-l/îndemnam «cunună-te cu ea»
(...)“. Datele biografice filtrează o
inventivitate-şoc, bine temperată de
afecte sau de amintirea ficţiunii
universale. Enunţuri, anamneze,
sentenţe, acest bruiaj planetar nu face
decât să inducă zădărnicia actului
grafic, căci: „Altminteri ce-ar putea
să mai însemne calea meandrelor ob-
/scure şi ascultarea noastră absorbită
fără încetare de uscă-/ciunea
preajmei“. Acrobaţia metaforizantă,
recunoaşterea condiţiei de epigon
tragicomic ce se proiectează ironic în
jocul celor mai disjuncte planuri
temporale, dau replica de sfârşit a
descalificării oricărei speranţe. Cu
excepţia Logosului, întrevăzut
dincolo de Malul Albastru, numit şi
Partea cealaltă.

Gellu Naum probează cu viaţa
şi opera sa originală (mult peste 30
de volume apărute în ţară şi în
străinătate) nu numai vitalitatea
fecundă a avangardei poetice
româneşti, ci şi modul secret de a-i
rămâne fidel, părăsind-o,
discreditând-o dinăuntru prin
supralicitare. Pionier şi paladin
totodată al reveriei suprarealiste,
Gellu Naum a rămas în fond acelaşi,
mare poet, de la debutul său
incendiar şi până la recentele poeme
din Discurs către pietre (1998–2000).
Un logician şi un restaurator al
hazardului, ce-a avut intuiţia,
devenită obsesie, că este predestinat
să înfrunte feluritele măşti ale
demonului purgatorial.

Înţelegând ispitele şi scăderile
trupului (hedonismul, deznădejdea,
îndoiala, teama de moarte) în care
omul este implicat, Gellu Naum va
căuta toată viaţa căile eliberării
spiritului întemniţat în carne. Fără a
face caz de vreo asceză pustiitoare, ci
recurgând la metabolizarea unor
experienţe revelate în cel mai anonim
cotidian. Harul său poetic şi ideatic
operează în banalul căzut în
disgraţie; pelerinul credincios
propriei făgăduinţe dobândeşte
puterea unor acţiuni magice, de
evadare din zona proscrisă şi de
acces în medii primordiale,

necontaminate. Unde tenebroasa
iluzie e nulă, centralitatea spiritului e
reconsiderată, decăderea eului
profund în torentul realului
fenomenic este dezamorsată.
Percepţiile, emoţiile şi în general tot
arsenalul senzorial şi imagistic se
învederează la Gellu Naum nu ca
scopuri, ci ca mijloace de
întâmpinare/dislocare a realului.
Elementul iraţional însuşi, încifrarea,
deruta, gesticulaţia epică, suprapuse
scenariilor poetice sunt convocate
întru degajarea acestora spre un act
interior, nutriment direct şi activ
pentru accesul spiritului către
cunoaşterea superioară în chip de
revelaţie.

Legătura cu lucrurile
prefigurează în chip de uvertură atât
modul poetic de a opera, cât şi
temele majore, obsedante. Ermetic
aparent şi concentrat ca şi Montale
sau Seferis, Gellu Naum elaborează
partitura perenei subminări a
autorităţii poetice din cele mai vechi
timpuri până în zilele noastre.
Nesuferită şi demolată ca model
impus, ca dresaj, ca invariantă de
frazare, deja compromisă ars
combinatoria, devenită joc alienant al
minţii, inimii şi literaturii: „Ar trebui
să spun ceva nişte cuvinte dar ştiţi
bine că nu se poate/fiindcă devin
sublim un fel de înger/şi eu de câte
ori mă simt aşa spăl vasele sau mătur
curtea/ca să restabilesc neantul unui
deznădăjduit echilibru“.

Cinic ca şi filozoful grec, din
iubire pentru o altfel de umanitate/
alteritate, poetul monitorizează
semnele unei preapocaliptice
entropii, gen „alunecarea lumilor“, în
climatul de nepăsare frivolă şi ritual
absurd. Tinereţea însăşi, cu chinul ei
de identificare rebelă, n-a fost decât
un act mimetic al neputinţei: „Acum
în maturitatea exemplară/ca o
lăcustă speriată am împietrit în
iarbă“. Ieşirea din această pernicioasă
stază este Malul albastru oniric: „Şi
iar visezi malul albastru de la capătul
râului/pe care ne rumegăm feerica
părăsire“. Doar inocenţa mai poate
simţi „apropierea unei obscure
devastări“, climat purgatorial în care

cuplul însuşi se străduie să nu
eşueze. O aventură sacră şi profană a
figurilor vieţii dintre lumi se petrece
în Mesagerul: „Dacă mă gândesc
bine/la plimbările noastre de-a
lungul zidului/la batista decolorată
pe care o porţi peste sâni/la mersul
tău speriat prin forfota străzilor/la
şoaptele tale ca o ploaie de var/pe
liniştea uscată a pereţilor/dacă mă
gândesc bine/la zilele când umblam
razna cărând oasele astea după
noi/prin pânza de aramă cu care ne
acoperă amurgul/sau la ce-am scris
pe o scândură arsă pe un chei
depărtat/când apa ne spăla rugina
de pe degete/atunci de dincolo de
veghe/se reîntoarce ca un corb
flămând lumea de peste lume/şi
trece Mesagerul care tace/iar pe sub
aripile lui/noi aţipim lângă caietele
noastre de piatră“. Este mesagerul
spaţiului crepuscular devizajat
odinioară de Lautréamont, dar şi de
Dino Campana sau Mario Luzi, ce
filtrează batesimal fiinţa acestor
posedaţi de presimţirea unei alte
lumi, suprafireşti. Tipologia
pelerinului dintre lumi, portretizată
de poezia lui Gellu Naum, se
salvează de capcanele materiei prin
perfecţionare extrasenzorială, fie ea
catalepsie, transă sau levitaţie à la
Chagall. Printre emisarii veniţi
dinspre năzuita partea cealaltă este şi
Apollonia, mediumnică,
hipersenzitivă, figură de tranziţie
între lumea infernală şi celestială, o
efigie şi un cod misterios de acces
intramundan.

O terifiantă descumpănire
pluteşte în aer şi pe pământul
invadat de impurităţi, organisme şi
obiecte reziduale, compatibilă şi cu
deprecierea relaţiilor între generaţii şi
a reperelor noastre absolute,
dereglate în însăşi rostirea lor:
„dhagostea şi moahtea, ce vor naşte
şoricelul jumătate alb jumătate roşu
jumătate negru“. În zona damnată,
veritabilă bolgie dantescă, se cuvine
un anume comportament spiritual, o
anume procedură exorcistă, spre a
îndura pătimirea: „un munte de foc
mi se aşază pe pleoape fără să mi le
atingă/printre vitralii de aur şi
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excremente reale/în baia de miere
sau de altceva oricum
indescriptibil/unde e mai bine să
rămâi filtru şi să răzbată prin tine
numai ce se poate“. Filtru ecologic al
purgatoriului dar şi al desolemnizării
discursului romantic până la stadiul
de enunţ, colportaj, relatare
sardonică. Persecutat de maniacala
grijă de a nu cădea în sublim, poetul
preferă deriziunea tragică, fandările
autoironice, versetul prozaic în
prefăcut acord cu realul. Odată
denunţat „conţinutul de plumb al
logodnicilor“, toată schelăria de
emfază, toate vocalizele
romantismului se risipesc. Cuvintele-
cheie ale utopiei romantice, cum ar fi
poezia, fiinţa, natura, scrise de Gellu
Naum pohezia, fihinţa, nathura, îşi
pierd brusc autoritatea în faţa
„celuilalt tărâm“, întrevăzut în visul
raţiunii poetice, visat şi de savantul
mistic Swedenborg. Asemeni
acestuia, despre „unele păsări cu
profil de pajure“, Gellu Naum ne dă
de ştire că „viteza încremenirii lor
întrece cu mult goana deznădăjduită
a stolului de porumbei pe care îl
înghit fără să se clintească“. Bănuim
că acestei neliniştitoare enigme, în
fond o viziune a fatalităţii lanţului
trofic, îi corespunde o formulă fizico-
matematică.

Primenirea pelerinului purga-
torial nu se face prin contact cu
figurile istoriei divinizate de
romantici, ci prin omologarea
figurilor sacrului, mimetizate în
înfăţişări profane. Cum ar fi cele din
visul provocat, ca predicţie inversă
spre momentul zero al filiaţiei
feminine: „acolo unde se termină
gara şi începe vidul ceva care
îmi/seamănă pluteşte ca o lună
neagră. Îmi trag pălăria până
la/umeri şi încep să plâng/afară se
aud strigăte. Baschetbalistele îşi reiau
jocul./ S-ar părea că m-am născut/“.
Sinonimia mamă-Zenobia, parolă
salvatoare, trimite la scenariul
dantesc al izbăvirii de fiară prin
Beatrice, iubita morganatică plină de
har. Din aceeaşi suită de embleme ale
salvării face parte şi animalul astral,
hrănit de poet cu „miezuri de var

nestins şi marmuri fine“. Asistăm la
un vernisaj scriptural al visului cu
figuri dintr-o frescă numită reciclarea
profanului şi a hazardului, la care
lucrează Gellu Naum de o viaţă ca şi
programator. Cercetările de
semiologie purgatorială îi solicită
poetului darul divinaţiei, de felul
celei practicate de iniţiaţi-ghicitori în
zborul păsărilor (haruspices) sau în
coduri numerologice, Gellu Naum
scriind ca şi purtător de cuvânt al
unor personaje miraculoase în
autenticitatea lor mitopoetică. În
carnavalul perpetuu al vieţii şi al
morţii, ele se ivesc doar în visul
scriitorului vizionar, cu condiţia să
ţină piept ispitelor mimetismului şi
protagonismului romantic, chiar
fraternizând formal şi exterior cu
acelea: „Mi se păstrase pe masă
anunţul Réservé şi călimările cu
busuioc/dar prin faţa ferestrei zbura
o domnişoară/îmi striga

Domnu’ Tarzan recită-te prin
pădure/ce stai acolo gol te
pângăreşti la picior/gemeam încet îi
spuneam că sunt fratele ei nou-
nouţ/loveam în stările active/îi
strigam domnişoară de ce îmi zici aşa
ca să mă necăjeşti (...)“.

Mâhnit ireversibil de vanitatea
totalitară a lumii ca bibliotecă, ca
literă moartă, poetul nu va înceta să
se încredinţeze, să ducă dorul
realului în versiunea sa magică,
insolită, fabuloasă. Interioritatea
acestui real în versiunea
revoluţionară numită partea cealaltă,
este populată de ilustre figuri ale
avangardei artistice, tovarăşi întru
transfigurare şi pelerinaj, cum ar fi
Victor Brauner, Paul Păun, Trost,
Gherasim Luca, St. Roll, Voronca,
Virgil Teodorescu, Vinea, Geo Bogza
ş.c.l. Al căror vis artistic în vitala lui
sintaxă contrastivă se împlineşte în
memorialul-acatist al lui Gellu
Naum: „Pe urmă vin discipolii
întunecaţi ca nişte heruvimi cu
arme/automate/vin de pe teren
jupuiţi în meleuri/şi la bibliotecă ce
frumos se exprimă despre Erasmus
despre/portretul lui de babă/Mia le
spală rănile pe urmă ei se duc pe
mări/ca nişte odisei

internaţionali/pe urmă stau aliniaţi
aşteaptă să-i acopere zăpada/pe
urmă vine Mia-farmacia/deasupra ei
se desfăşoară curcubeul/toţi căutăm
vinovăţii şi toţi suntem nevinovaţi şi
puri/magistre mi se adresează ţi-a
ieşit pe frunte o minervă
minusculă/să-i fac un ceai a îngheţat
săraca“.

Definindu-şi arta poetică,
Gellu Naum intimidează orice
tentativă de judecată critică a
comentatorilor: „De fapt îndeplineam
un minimum de sacrilegiu un
simplu/exerciţiu fără importanţă ca
să echilibrez sublimul şi să/înlătur
înfricoşătoarea lui tendinţă de a mă
izola“. Credincios propriei experienţe
negative despre sublimul ce tinde să
înstrăineze, pe poet de el însuşi, pe
poet de viaţă ca expiere, Gellu Naum
nu pregetă să-l submineze
dinlăuntru, adoptând masca unui
teribil clovn exorcist. Sarcasmul şi
mâhnirea apodictică veştejesc
sacrosanctele convenţii soporifice cu
întregul lor repertoriu de făţarnice
serbări galante şi fericire mimetică.
Inevitabile, figurile precarităţii reapar
în ciclul La capătul numerelor,
acreditate de pohezia scriitorilor de
nume. Aflaţi în captivitatea
simţurilor, a realului de imitaţie,
vizibil degradat, retoric, se vor salva
doar în afara condiţiei nominaliste,
empirice, doar lăsându-se pătrunşi
de puterea arhetipului universal de
„a zămisli lumea“.

Poetul ales al generaţiei sfi-
dării şi cercetării onirice, al războiu-
lui total în contra Demiurgului
funest, controlează tehnica imagina-
rului contorsionist, de fapt a uimirii
în discontinuitate, dar nicicând
maşinăria aceluia nu funcţionează în
gol, ci pentru a formula mesaje
derutante. Eventul oniric pe tabla de
valori a poetului ia naştere în
detrimentul livrescului rezidual,
atestând ingenuitatea şi puterea
copleşitoare a vieţii. Sub al cărei
dictat, fii risipitori, pătimim de dorul
întoarcerii la îmbrăţişarea amniotică
a iubitelor-mame-morminte natale:
„Am săpat coridoare spre voi ne-am
lipit pământul pe gură/iubitelor
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noastre nu vă daţi seama/ne
apropiem în formaţii singurii care nu
v-am uitat/puteţi să ne şi naşteţi e tot
una/rostogoliţi de-a valma ca nişte
roţi uituce/secerătoarelor ne
îngropăm sub prag“. Scriitor de
scenarii metafizice, Gellu Naum
consfinţeşte libera circulaţie a mor-
ţilor în cotidianul nefericit al vieţii;
prezenţa lor e percepută cu inima
„de multe ori mai inteligentă decât
creierul“, senzor al „subteranelor
noastre“, dar şi al corespondenţelor
magice dintre lumea albă şi „partea
cealaltă“. Raţiunea inimii controlează
intermitenţele vieţii din vis, recunos-
când figuri salvatoare în profanul
purgatorial.

Omologându-şi singurătatea
tragică a semnului, dar şi rigoarea,
luciditatea feroce, poetul nu pregetă
să scrie în spiritul filosofului cinic,
oferind o memorabilă şarjă auto-
ironică a motivaţiei poeziei:
„Oceanul înălţat pe cer e arhiplin/oh
îi aud nisipul şi solzii huruind pe
când butoiul meu cu GEDICHTE
pluteşte la nivelul ochilor/pluteşte ca
o raţă împuşcată/până la urmă ce l-o
fi făcut să se consacre dovezilor
intacte şi măturării inutile a
drumului/oh s-ar părea că uneori
acţionează numai o lamentabilă
dorinţă de a fi iubit“. Nu gloriola
vanităţii şi poetizarea evidenţei
interesează, ci visul mediumnic din
Comentarii la viaţa cotidiană a păsărilor,
contrapunct de antistări secundare,
aleatorii-evazioniste, spre deosebire
de scenariile de solitudine,
deznădejde şi violenţă din Dreptul la
ultima noapte. Aici, cei ce presimt că
„orice miracol e posibil“, îşi asumă în
direct toate maleficiile climatului
purgatorial sub chipul celor
„cincizeci de spaime“ induse de
Hermes Trismegistul. Jocurile erotice
în sens agonistic, erotopaegnia
textuală din Descrierea turnului,
prelungesc carnavalul metafizic, nu
fără să propulseze cuplul spre şansă
şi făgăduinţă vitală, de partea cealaltă.

Un fel de iraţional supra-
vegheat pentru a fi mai autentic, mai
expresiv, ca de pildă la Swedenborg
sau Dali, o luciditate confraternă

visului raţiunii magice prezidează
Descrierea turnului: „Trasând în aer
forma unui cerc/făceam şi gestul de
a-l arunca în gol/dar să nu mă faceţi
să povestesc aici visele mele cele mai
murdare/să nu mă faceţi să spun
cum mă iubea Domnişoara Lola din/
convingere/ cum mă ducea la
universităţi pe când eu m-aş fi
îngropat în/nisipul deşertului ca să
susţin că teoria pierde omenia/să nu
mă faceţi să mai amintesc cum aş fi
vrut să fiu măcar/un chior acolo pe
nişte ape libere/refugiat din cele
cinci mari forme ale spaimei/cu
ghearele înfipte în copac/nici cum
ieşeam brutal din aspra mea
tentaţie“.

Recurgând permanent la
tehnica spulberării melodramei
romanţioase, a seriozităţii sforăitoare,
scrisul lui Gellu Naum montează
circuite epatant-provocatoare, sediţi-
oase, spre a decela figurile noncomu-
nicării, griparea naturaleţii, toate
acestea interpretând „convulsiile
unui regn căruia nu-i mai aparţin de
mult“. Poetul preferă gestul energic
al retragerii îndoliate, sinucigaşe
„spre lunculiţă“, loc de reverberaţie
de după moarte a poeziei.

Actul poeziei gestuale – action-
poetry – mai poate încă înlocui
delăsarea cognitivă a lumii, prin
degajarea de embleme salvatoare,
gen Elena Ohrida, Tetonia sau
Zenobia. Noi efigii feminine, de
vreme ce însăşi mitologica,
vertiginoasă Circe a decăzut în
farmecele prozaismului oralităţii
parodice, violent aluzive: „Măi
alexandru cel mareş îi strigă o femeie
hai de înnoptează/la mine/am nişte
saramurică de peşte facem şi
dragoste/(acum vorbea în şoapte dar
o auzeam foarte bine era foarte/
cultă)/noi ne loveam frunţile de
catarge ne vâram ochii în apă
mai/bine să ni-i mănânce peştii de
vii decât să ne vadă în/patul lui pe
câmpie/măi alexandru cel mareş ne
zice ea nu te face că plouă/măi
argonautule îţi dau lâna mea de aur
aşa e legea îţi rup şi/chitanţă/Era o
epocă oarecare. Începea noaptea.“
Noaptea disoluţiei generalizate, a

rupturii între om şi sinele său, între
om şi rădăcinile sale genetice,
arhetipale. Hiatus, soluţie de conti-
nuitate, dizarmonie, exil, stări ce îşi
găsesc developarea în „Gramatica
labirintului“, în tehnica discontinu-
ităţii, a dislocării imaginii.

Gesticulaţia retoric-frivolă,
manierist-amoroasă se face hohot
sarcastic în acest Waste Land, „în
ţinutul ăsta unde nu se mai vede
ţipenie de om“. Sarcastic este şi
tratamentul de întâmpinare a iubitei
ce se iveşte în chip de penumbră
insidioasă şi pseudonimă, cu un
decis apetit teluric, spre a apăra şi
ilustra convenţia generalizată, spre a
eterniza poza cuplului romantic, cu
prozodia lui edulcorată şi ador-
mitoare.

Poetul excelează nu numai
prin tehnica uluirii ca efect de
agregare a unor secvenţe disparat-
dadaiste, ci mai ales prin ridicarea la
rangul de logică poetică (prin
revelaţie extrasenzorială) a ilogis-
melor: „Am văzut Călugăriţa pe-o
masă acoperită cu zinc într-
o/bucătărie de vară. Era un ger fragil
nişte păpuşi purtau/nume uitate.
Totul se îngrămădea ca să
absoarbă/să amplifice/era într-o
frumoasă murdărie Inalterabilii
purtau corsete de/pământ/pe stradă
rămăsese numai casa 34. În ea se
petrecea aceeaşi/scenă aceleaşi
personaje moarte sau recăsătorite
sub/dărâmături vorbeau la mese pe
terasă. Acel brunet îmi semăna leit“.
Sunt versete de emitere a unor
mesaje mediumnice, coduri secrete,
nostradamice, simbolistică a unor
viziuni în regim crepuscular, cu
lumini ca sângele negru al aurului
roşu, halucinant, spre deosebire de
visul nocturn, mistic şi cam
aglomerat al lui Swedenborg.
Transcrierea „cum figuris“ a acelor
viziuni gravate de hazardul însuşi se
materializează în Avantajul vertebrelor
prin grafo-poemele, caligramele,
vitrinele parodice ale consumismului
de idei primite de-a gata, locuri
comune ce se vor senzaţionale.

Războiul poetului cu falsul
lamentaţiei figurilor romantice
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continuă şi mai dur în numele
codurilor vieţii năzuite, ce cuprind,
păzesc şi ocrotesc adevărul în
Dimineţile cu domnişoara peşte.
Spargerea acestor coduri este modul
intim de cunoaştere poetică, Gellu
Naum adoptând un limbaj scrutător,
vrăjitoresc, bazat pe reciclarea
zăcămintelor avariate, pe calchierea
subtil-parodică a colportajului
detaliat, manierist, maniacal. Sub
crusta căruia sângerează firescul
vieţii, misterul spontaneităţii
primordiale. În jurul unui registru
prozaic discursiv, uneori melo-
oracular, bombastic-digresiv şi
eseistic, se coagulează revelaţii
ontologice, siderale, erotice cu
rădăcini în cel mai anonim şi
dezolant cotidian. Alimentat cu
abstracţiuni frisonante, nu lipsite de
teribilism combinatoriu, textul
naumian introduce viziunea poetică
în interstiţiile acelora, în însăşi
dinamica percepţiei şi expresiei,
urzind o succesiune savantă de
avansuri şi retractări fabulatorii. Între
impuls, cuvânt şi sentiment, poetul,
covârşit de hagiografia romantică a
sentimentului, nu îşi ascunde efortul
deliberat, în fond crezul său artistic:
„munceam din greu ca să interzic
cuvintelor să devină sentimente“.
Sentimente ce prin demonetizare nu
mai transmit decât farsa sonorizării
aerului. De vreme ce lumea
purgatoriului este una a absurdului
cacofonic, a înserării babelice, ea nu
poate fi abolită decât cu propriile
arme contagioase, adoptând
frazeologia cu ştaif şi comportamente
sofisticat-delirante din acea zonă
intermediară. De care poetul vrea să
se desprindă/salveze prin arta
diversiunii/digresiunii: „pohemele
mi s-au părut totdeauna îmbibate cu
ceva care nu/m-a interesat
niciodată/pe când îmi făceam
serviciul militar ar fi putut să-mi
placă/foarte mult Thelonius Monk
pianist şi individualist/aşa cum îi
plăcuse la un moment dat unui mare
prieten al meu/dar eram obosit şi

bolnav şi aveam impresia că aştept
altceva/o altă scară exploda sub
ochii mei neîngăduind nici o
concesie/ aceasta se datora
elementelor de iluzie şi niciodată nu
poţi şti/unde începe graniţa care
trebuie în permanenţă călcată“.
Pohemul verbalizează neantul prin
cuvinte aduse la starea de jargon
filosofic aiuritor-paradoxist. În timp
ce deconspiră prin frazare
incontinent-arborescentă acel mediu
intrigant, toxic, falsificator, poetul
discerne accesul spre adevărul vieţii:
„De aceea preferam bâiguielile
iniţiale nedestinate să devină/poheme
şi nici să acţioneze ca atare/ele măcar
reflectau într-o mare măsură
înclinaţiile mele/fireşti/îmi descifrau
un sens în afara oricărei infiltrări a
dresajului“.

Duşman de moarte al poeziei,
sfidând mode, modele, ideologii şi
prieten credincios al firescului uman,
poetul nu pregetă să facă uz de
remedii homeopatice şi fabulatorii,
cum ar fi arta cogitaţiei, oralitatea
provocatoare, surreală prin
desemantizare gen Lewis Carroll şi
redundanţa detaliilor. Un întreg
compendiu de formule alienante este
regurgitat în chip exorcist întru
vindecarea de emoţii a statutului
poetic şi a poetului ce aspiră spre
instituirea tăcerii, spre uitarea lumii
contingente, fenomenice, istorice. O
dată ce „tăcerea curgea din mine ca o
clorofilă sau viceversa“, poetul
primeşte învestitura revelaţiei,
mărturisind „participarea mea la un
principiu nou şi ciudat“. Nu după ce
au fost dinamitate idei, idealuri şi
comportamente găunoase, figuri
stilistice stătute, manieriste, cum ar fi
„melancolia dezvoltării“, „umbrela
onorifică“, „domnişoara peşte“,
eşantioane de emoţie flască şi sublim
degonflat, tot atâtea expresii ale
inautenticităţii utopiei romantice cu
angelismul ei pervers.

Înrudit dar nu sinonim cu cel
al lui Swedenborg (primul explorator
ştiinţific al lumii celeilalte), visul lui

Gellu Naum este chiar nucleul
generator şi ordonator al mesajului
poetic menit să decodifice realitatea
umană căzută în dizgraţie
purgatorială. Reper absolut, analogic
şi dialogic, va fi „partea cealaltă“,
unde însuşi poetul îşi caută
mântuirea prin graţia divină a operei
spiritului. Căci totul în „partea
cealaltă“ este mult mai intens, mai
autentic, senzaţiile sunt mult mai vii,
formele şi culorile, mai multe şi mai
îmbietoare. Pe tărâmul nostru de
umbre litigioase, de conspiraţie şi
expiere, emisarii visatului limb al
vieţii autentice în firescul libertăţii şi
al puterilor misterioase, se arată doar
poetului expert în magia
corespondenţelor universale. Gellu
Naum recurge ca şi Swedenborg, la
starea de deliquium, la somnia
provocată, spre a primi semnele
primenirii şi accesului la „partea
cealaltă“, partea salvată, secretă a
Creaţiei.

Între veghe şi vis, între lumea
naturală şi cea spirituală, între vizibil
şi invizibil, viaţa şi opera lui Gellu
Naum este un slalom necontenit şi
per-formant printre coloane fără
sfârşit, numite Milarepa, Diogene,
Swedenborg, generaţia războiului,
profetică şi pierdută în frunte cu
Urmuz, Gherasim Luca, Tonegaru,
Stelaru, postsimboliştii Dino
Campana, Seferis, Luzi, Dali (ce l-ar
invidia pentru extraordinara
metaforă genetică a metamorfozei şi
damnaţiunii din poemul „Calul
erotic“).

Opera poetică a lui Gellu
Naum, unică în România prin
matricea stilistică inconfundabilă, dar
şi prin obstinata aventură ontologică,
cea de a descoperi preţul redemp-
ţiunii din exilul nostru în istorie,
propulsează poezia română contem-
porană la cota de vârf a celei
europene, legitimând totodată
autenticitatea visului poetic fără
frontiere.
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Ioanid ROMANESCU

*   *
*

Cum stau așa, holbat spre cer,
gândindu-mi la tine (altfel:
gândindu-te), aproape dormitând,
un sunet se prelinge lent
până-n adâncul nopții, sus,
iluminând cine mai știe,
ce corp inexistent, sau locul
prin care mâine s-ar pătrunde
într-altă noapte galactică

un singur sunet – poate chiar
suma tuturor muzicilor -
un scâncet abia perceptibil și totuși
unicul sens al vieții fiecărui:
însăși iubirea, pierdută sau îndepărtată
însă alături pururi, suferință
uneori egală fericirii.
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Theodor CODREANU

Ion Alex.
Angheluş: „fiu al
pădurii şi al
apelor”

pre surprinderea acelora care l-au cunoscut, aşa
se autodefineşte Ion Alex. Angheluş într-o
poemă din Drumul cuvântului: „Am fost un fiu al

pădurii/ şi al apelor” (Fiu al pădurii). A fost şi, în
aparenţă, a ajuns să nu mai fie, căci s-a manifestat în viaţă
într-un mediu de perfectă civilizaţie urbană. Nu s-a
arătat nici un singuratic, fiind un sociabil şi un căutător
de prieteni: „Cine nu-şi ştie preţui amicii e un infirm.
Lumea noastră trebuie să fie şi o lume a prieteniei”
(Jurnal de idei, Ed. Litera, Bucureşti, 1980, p.71).
„Pădurea” lui devenise una interioară, baudelairiană,
pădure de simboluri în care toate converg sub semnul
„prieteniei”. Nu l-au atras nici apele concrete, neavând, să
zicem, ca Sadoveanu, chemarea pescuitului.
Rafinamentul propensiunii spre elemente pare să fi fost
livresc sau, în orice caz, în ordinea strictă a imaginarului
poetic. În consecinţă, Ion Alex.Angheluş se arată un caz
complicat, un fel de a fi blagian trecând prin
hermetismul lui Ion Barbu şi prin neomodernismul
necuvintelor lui Nichita Stănescu. Altminteri, stăpânea
cu măiestrie modele poetice diverse, de la retorica
simboliştilor şi a tradiţionaliştilor până la scriitura
suprarealistă şi cea textualistă a generaţiei de după
dânsul. Avea simţul adaptării la formele poetice în vogă,
dar din pricina hotărârii de a rămâne în provincie cariera
lui literară nu a fost una de răsunet. S-a impus greu în
atenţia publică, pierzând sincronicitatea cu generaţia lui
care ar fi trebuit să fie cea a lui Marin Sorescu şi a lui
Adrian Păunescu. Ba chiar a pierdut-o şi pe cea a
generaţiei ’70, a lui Cezar Ivănescu şi a lui Ioanid
Romanescu, redebutând editorial cu optzeciştii, prin
Drumul cuvântului (1980), la un interval de nouă ani de la

adevăratul debut: Nunţile focului (1971). Aici, Ion Alex.
Angheluş a trăit, cred, cea mai încurcată dramă a
existenţei lui de scriitor, forţând oarecum o lepădare de
propriul trecut literar. Aşa se explică de ce în 1980
notează în Jurnal de idei: „Nunţile focului sunt poemele
mele de adolescenţă. Le-am trimis în lume, în ciuda
imperfecţiunii lor, din dorinţa regretatului meu părinte
care zicea că nu trebuie să ne ucidem juneţea” (Op.cit., p.
61). Tatăl avea dreptate însă fiul îşi „ucide” totuşi
„juneţea” poetică optând pentru un al doilea debut
literar. Şi e nedrept cu sine însuşi, fiindcă, citit împreună
cu celelalte volume, Nunţile focului nu atestă o diferenţă
valorică semnificativă şi, mai ales, conţine în nuce
întreaga problematică a imaginarului său poetic, fiind
chiar cheia descifrării critice a operei. Mai mult de atât,
Nunţile focului este cea mai unitară carte a lui Ion Alex.
Angheluş, necontaminată de influenţele livreşti de mai
târziu. Ceea ce e ascuns în creaţia de maturitate aici apare
într-o simbolistică ingenuă care înfăşoară obsesiile
stilistice de ansamblu. Titlul arată descendenţa barbiană
despre care vorbeam, trecută, ulterior, prin modelele
neomoderniste şi postmoderniste care vor să marcheze
spiritul solar, de rezonanţe greceşti vechi, conservate în
latinitatea scriitorului. Altminteri îşi recunoştea o vagă
ascendenţă de sânge grecesc insinuat poate în
simbolismul bufniţei, pasărea zeiţei Atena. Îşi comenta
uneori patronimul provenit din grecescul anghelos,
metamorfozat, la antipod, de Ion Barbu în feminitatea
laponei Enigel, de ecou, la acesta, hiperborean, căci în
suedeză numele înseamnă femeia-înger. Altminteri o
voinţă de feminizare, dar sub oblăduirea înţelepciunii
zeiţei Atena, e de găsit şi în unul dintre heteronimele Ion

S
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Alex. Angheluş: semna în presă şi cu pseudonimul Dan
Bogdan Anghel (uneori împreună cu Liviu Pendefunda),
dar şi cu Ion Maria Paraschiv. Întorcându-mă la Ion
Barbu, trebuie spus că şi afinitatea cu acesta ne poate
induce în eroare. Preia de la înaintaş grecitatea
platonismului, însă reţine doar ideea poetică de nuntă.
Respectă, desigur, tâlcul ontologic al nunţii barbiene care
trimite, prin increat, la idea, la puritatea şi exemplaritatea
ideilor în raport cu umbrele lor corupte din lumea noastră.
Neîndoielnic, Ion Alex. Angheluş era de acord cu
afirmaţia lui Ion Barbu: „Că vinovat e tot făcutul/ Şi
sfânt doar nunta, începutul” (Oul dogmatic). Nunta
rămâne ţinta întregii opere a lui Ion Alex. Angheluş, dar
spre deosebire de Ion Barbu, nu se ancorează în enigma
increatului, ci îşi desfăşoară retorica în lume, în creat. Cu
aceasta, barbianismul său devine de semn întors, poezia
nemaifiindu-i nici ermetică, de unde, probabil, o anume
facilitate a discursului său poetic pe care îl salvează
retrăgându-se într-o pădure de simboluri şi în apele
fatalmente „păduratice”. Iată de ce mi se pare
emblematic titlul volumului de debut, incluzând în sine
atât barbianismul său, cât, mai ales, ceea ce-l depărtează
de Ion Barbu. Autorul Jocului secund îşi focalizează
cuvântul spre nunta ca adâncire în increat, în început; Ion
Alex.Angheluş spre nunţile în devenire, expansive, pe care
el le numeşte nunţile focului. Viaţa lui însăşi a stat sub
semnul unei arderi perpetue. A fost de o energie
debordantă, orientată spre exterior, spre lume. De aici,
probabil, strălucita lui vocaţie de cozeur, apoi talentul
oratoric risipit în activitatea de profesor, în conversaţiile
cu prietenii şi la întrunirile publice. Dacă G. Bachelard
are dreptate cu ademenitoarea lui poetică a elementelor, cu
siguranţă imaginaţia materială a lui Ion Alex. Angheluş a
stat sub semnul focului. Iată de ce poezia lui Ion Alex.
Angheluş e o erezie în raport cu barbianismul, evocând,
mai degrabă, un macedonskianism în gamă minoră, căci
e bine mascat şi acesta într-o retorică fără stridenţe. În
consecinţă focul lui Angheluş e ascuns, e criptic, şi aici el
pare să se întoarcă la ermetismul barbian. De aceea,
apare insinuat în alte două elemente: pământul şi apa,
ambele slujind vegetalul, păduraticul. În viaţă, focul
sublimat se ascunde în alcool. Angheluş a fost un om de
lume, plăcându-i să petreacă în compania prietenilor la
un pahar de tărie, de foc lichid. „Arderile” acestea de zi
sau de noapte (mai ales) au adunat mulţi prieteni în jurul
său (destui dintre ei scriitori) care au găsit în „castronul”
Huşilor (cum numea Nicolae Iorga scobitura geografică
de aici), un mediu ideal de „nuntă în cămară”, ca să mă
exprim tot în termeni barbieni. Experimentele însă l-au
„ars”, consumându-i viaţa prematur, la 49 de ani. Boemă
specifică poetului român. Compensată de Ion Alex.
Angheluş în aventura poetică de hidalgo întârziat.
Fiindcă el s-a identificat statornic cu sublimul cavaler al
arderilor gratuite, Don Quijote de la Mancha. În Jurnal de
idei, mărturiseşte: „Cu Don Quijote am mai multe

afinităţi decât cu Cervantes. «Locura» mea e tentaţia
visului” (Op.cit, p.11).

Într-adevăr, a fost un visător, ca orice poet care se
respectă. El a avut la îndemână armele poeziei şi,
deopotrivă, pe Rosinanta şi pe Sancho Panza, cel din
urmă multiplicat în prieteni de tot felul. Precum
incurabilul visător de la Mancha a fost mereu pe
drumuri, în călătorii provocate de cărţi, desigur. Drumul
cuvântului este un titlu ilustrativ nu numai pentru
volumul din 1980. A călătorit arzând în „nunţile focului”
cu Lautréamont, cu Mandelstam, cu Tuwim, cu Emily
Dickinson, cu Edgar Lee Masters, dar şi cu Sapho, cu
Omar Khayyam sau cu Marcel Proust. La uitatul, azi,
poet polonez Julian Tuwim (1894-1953), admira viaţa
aventuroasă de Don Quijote, de Sancho Panza
deopotrivă, călător între patria lui şi America. A scris
poezia Drumurile lui Tuwim, una dintre cele mai
caracteristice pentru creaţia lui Ion Alex. Angheluş, pe
care, altminteri, îi plăcea să o recite în varii împrejurări.
Un şir de nunţi ale focului această viaţă a lui Tuwim:
„Venea printr-o ţară a lui, inventată/ Prin roşul amurg şi
cu lupi alergând/ Prin câmpia de nea invadată/ Tărâm
de pribeag, viscolit, adăstând.// Pe la hanuri de noapte,
în haină de blană,/ Cobora dintr-o troică ce naşte
respect./ L-aştepta gând ascuns şi viclean, vreo vădană –
/ Soră a nopţii şi lunii, e drept!// Vinul dulce-n ulcior –
mirodenii.../ Ca şi părul de foc al zisei femei,/
Fericindu-l în clipe şi ore de denii,/ Dezbrăcându-se-n
floare de tei...” (în Cumpărătorul de bufniţe, 1985). Tuwim
al lui Angheluş nu este un Don Juan, căci nunta focului
său caută o femeie-arhetip, „Ce-l rănise demult într-un
han...”. Căutările lui au ceva măreţ şi tragic, arzând în
flăcările ascunse ale vinului: „Atunci noaptea pica la
vreo cramă/ Mai frumos ca un demon blazat –/
Poruncind să-i aducă pastramă/ Şi un vin de butuc
aromat.” Destin de poet ca în stinsul nunţii în cămară din
balada lui Ion Barbu: „Azi cobzarul aşijderea cântă/ De
durerea poetului stins,/ Căci iubirea lui mare şi sfântă,/
În răstimp mai cumplit s-a aprins.” Materialitatea
fascinantă a focului este atât de covârşitoare la Ion Alex.
Angheluş, încât el se va reîntoarce la intuiţiile poetice ale
începuturilor, imaginându-şi un adevărat imperiu al
focului în ultima sa carte de poezie, rămasă din păcate, şi
azi în manuscris. Este vorba de volumul Imperiul focului.
Melodii ebraice. Poetul, în viziunea lui Angheluş, nu e un
simplu boem dionisiac, ci un spirit lucid, devenit
„cumpărător de bufniţe”, păsările dragi zeiţei Atena, cea
înţeleaptă şi apolinică. Din atare punct de vedere, el se
apropie din nou de luciditatea lui Ion Barbu. Meditează
chiar în termenii matematicii şi ai fizicii: „Calculul
diferenţial al poeziei e clasicismul. Timpul fizicii cuantice
debutează în lirism cu simbolismul”. (Jurnal de idei, p.
15). Stăpânea cu dezinvoltură limbajul liricii moderne,
dar a intuit că nu-i suficient spre a dobândi personalitate.
De aceea e de acord cu Carlo Bo că, azi, poeţii proşti „se
bucură de acelaşi fond de limbaj ca şi poeţii adevăraţi.”
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(Ibidem, p. 41). Crede, în consecinţă, că din capcanele
limbajului modernist se poate salva prin chiar structura
apolinică, de rezonanţe clasice. Iată o altă mărturie
revelatoare: „Sufletul şi înclinările mele sînt moderne.
Spiritul meu are nostalgii clasice. Dimineţile sînt
mahmur ca un poet «maudit». Seara stau de vorbă cu
absolutul în faţa foii albe de hârtie. Aspiraţiile mele
secrete tind spre începuturi virginale!”(p. 42) Nu m-am
înşelat, aşadar, când am coroborat, totuşi, nunţile sale cu
ale lui Ion Barbu. Numai nostalgia „începuturilor
virginale” dă consistenţă drumului cuvântului, atunci
când „adevărul poetului e expresivul şi inefabilul” (p.
62). Ca orice poet modern, după declararea de către
Nietzsche a morţii lui Dumnezeu, în secolul al XIX-lea, Ion
Alex. Angheluş, a fost tentat să atribuie poeziei virtuţile
credinţei şi ale religiei. E drept că din Nietzsche nu citise
decât Naşterea tragediei şi Aşa grăit-a Zarathustra,
preluându-i profeţia prin intermediul existenţialiştilor.
De aceea, în ochii lui, Arghezi apare ca un precursor al
acestora: „Să fi presimţit Tudor Arghezi (ca şi
raţionaliştii şi existenţialiştii contemporani) că...
Dumnezeu a murit?” (Ibidem, p.67). Iar dacă pentru
moderni şi pentru postmoderni Dumnezeu a murit,
atunci a rămas în loc...poezia! E, fireşte, o supraevaluare,
ultima mare iluzie a artiştilor care a dus, în extremă, la
transformarea artei în instrument de mântuire sau de
luptă în numele unor ideologii. Angheluş respingea
conceptul gratuităţii poeziei. Pentru el, poezia nu e o
inutilitate agreabilă: deşi „nu declară război” şi „nu
încheie pace”, poate „măcina imperii şi ruinează
doctrine” (Ibidem, p, p. 62). În tinereţe, s-a lăsat înşelat de
marile iluzii ale vremii, vorbind chiar, într-un vers, de
„barba pură a lui Marx”. Din acest punct de vedere, focul
său are contingenţe cu al lui Nicolae Labiş, cel din poema
Viitorul. Altminteri, l-a cunoscut pe Nicolae Labiş şi a
rămas marcat de patosul tineresc al acestuia, fiind uneori
în primejdia de a cădea în facilităţile festivismului
mesianic. E adevărat că există în poezie ceva de ordinal
„mântuirii”, dar numai în măsura în care se recunoaşte
că e doar o treaptă (T.Arghezi) spre Dumnezeu. Ion Alex.
Angheluş o recunoaşte în adevăr. De aceea, poetul e cel
care vede mai departe decât ceilalţi oameni. Angheluş
polemizează, în Drumul cuvântului, cu ipostaza homerică
a poetului orb: „Mai poate azi curtenitor să tacă/ Şi poate
el să apere minciuna?/ Semeţ refuză haine de-
mprumut/ şi-n mers desculţ el seamănă furtuna”. (Orb).

E aici o încercare de revoltă împotriva minciunii
căreia el însuşi, ca om, îi căzuse pradă. Ba chiar, uneori, a
închinat ode unor dumnezei lumeşti. Modernii au crezut,
de aceea, că, elaborând ipoteza ocultării unui Dumnezeu
înstrăinat sau opresiv, pot lupta sub dictaturi, împotriva
stăpânilor. Ion Alex. Angheluş identifică pe dumnezeul
lumesc în Elohim, cel cântat de către poeţi de curte:
„Murmură buzele cântece pentru/ Elohim. Şi ni se face
deodată greaţă/ De toate cuvintele. Silabele se scurg/
anodine pe buze şi toţi cei aşezaţi/ pe ţărm cădem în

genunchi şi vărsăm cu/ icniri scurte psalmii şi ecteniile/
îngurgitate cu vremea”. (Lautréamont, I). E de mirare că,
atât de atenţi, cenzorii n-au băgat de seamă
„subversiunea” din aceste versuri. Lautréamont devine
simbolul poetului care refuză orbetia şi muţenia faţă de
psalmii şi ecteniile maculate: „Atunci vii tu,
Lautréamont, şi degetele/ tale străvezii spală
necurăţenia/ noastră; apa ne ia în braţe/ purificându-
ne.” Iată cum nunţile focului sunt purificatoare. În
laboratorul poetului, arderile sunt esenţiale: „Tai
concentrat şi constat arderi intense” (Laborator). „Drumul
cuvântului” se transformă într-o revoltă a cuvintelor
împotriva cuvintelor mincinoase care aparţin, desigur,
stăpânilor: „Suntem, de fapt, furioşi pe cuvinte/
aruncate de stăpâni pe pieţele libere/ spre a fi altoite pe
lujerii sufletului”. (Întâietatea lui Hölderlin, III). Incendiile
pot măsura protestul poetului. El se imaginează un Faust
între cărţi.; „Gândind retras incendii colosale/ Şi lumi
abia prefigurate-n ceaţă”. (Faust între cărţi, poem din
Pânda de seară, 1983). Bufniţele din cuvinte sunt şi ele
aprinse, cu ochi luminători: „Înfloresc în cuvinte bufniţe
aprinse, lăsând/ să lucească ochii lor neşovăitori şi
destoinici,/ mai vii decât orice lumină!” (Temă I, din
Cumpărătorul de bufniţe, 1985). Ion Alex.Angheluş îşi
pune atâtea speranţe în poezie, încât îşi imaginează că
lumea căzută aşteaptă venirea prezentului sub semnul
focului: „Voi veni, ţineţi minte, mi-am racordat toate/
puterile; mi s-au aprins ochii; tălpile ard în/ neştire. Voi
veni chiar de-ar fi să fac ultimul/ drum, nu vă pierdeţi
încrederea!” (Prin ierburi de sticlă). Volumul Cumpărătorul
de bufniţe se încheie cu un poem al speranţei: „Dar în
toate răsare o speranţă,/ ca un cireş înflorit/ ca o
pleoapă,/ ca un fir înlănţuit de lumină,/ ori ca o
bufniţă”. Sau, în ultimă instanţă, ca Don Quijote, cel ce
înfrânge toate ostilităţile lumii: „Se scurg pe zare oştile
satrape/ Prin cel care spunându-şi molcom timbrul.../
Eu Don Quijote,- mi mân prin soare nimbul/ şi iapă grea
se-apleacă lângă ape...”. Pregătit, fireşte, pentru luptă:
„Mă voi lupta cu morile pe-aproape...” (Cai de lut)1.

Luptătorul care se prezintă ca atare e cu mult mai
convingător ascuns în semen, în „pădurea mea de
semne”, cum spune în acelaşi poem postum. Din
„complexele de cultură” ale artei poetice, poetul se
retrage în „complexele de profunzime” ale imaginarului.
Nunţile focului devin atunci latente în păduri, în ierburi, în
şarpe, în femeie, în bufniţă, în ape, în vie, în cerbi, în cai
etc. Se-ntâmplă asta chiar din volumul Nunţile focului,
nunţi ascunse în tulburarea „oglinzilor de noapte” în
care „au murit păduri cu lemne”, populate cu „păsări
negre” prin iarbă, păsări „Uscate de atâtea zboruri
ninse”, în toate poetul ascultând chemarea „nunţilor de
foc” sub oblăduirea lunii. Remarcabilă este imaginea
expansiunii vegetalului peste pietrele oraşului ca „flăcări
oarbe” (Expansiune). În lumea coruptă au rămas doar

1 Cai de lut, Editura Contact international, 1992
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semne: scrum, praf, fum, ape îngheţate, tăcere. Ca răspuns,
poetul se naşte atunci din stânci, „din piatra aspră” şi din
„doruri milenare”, „din umbre şi din şoapte”, în „agonii
stelare”, ca şi din tainice păduri”, odată cu şarpele
(ispita) cunoaşterii. (Geneză). Se întrevede o reacţie non-
bacoviană în poezia lui Ion Alex. Angheluş, tocmai
fiindcă îl preţuia atât de mult pe poetul descompunerii şi
al vidului. Dă chiar o replică celebrei Decor într-o poezie
cu titlu omonim din Nunţile focului: „Nu-mi povestiţi
cum fug munţii/ Alunecând la vale cu brazi,/ Cum
seacă râurile negre,/ Cum seacă.../ Cenuşă sînt lichenii,/
şi praf sînt muşchii de pădure,/ Mâncaţi de cari stejarii
tulburi/ Şi putred metalul// Se macină colţii de stâncă,/
Bătrânul schit e o ruină/ Şi curg chiliile de veacuri/
Târâte-n joc.// Pier zimbrii codrilor de noapte,/ Pier
căprioarele,/ Mor urşii în huceag de taină,/ Lângă
ape.// Nu-mi povestiţi!/ Le simt curgând în moarte.”
Dar, spre deosebire de genialul său înaintaş, Ion Alex.
Angheluş pare să fi regăsit puritatea de Don Quijote spre
a rezista vidului existenţial. În păduri şi în ape încă mai
pâlpâie focul nunţii ca feminizare a lumii: „Femei cu
trupuri goale în fluvii zvelte curg,/ coloane infinite spre
podul din amurg/ Când lupi din depărtare, în câmpuri
lungi de fum/ Aprind de iască ochii, tăceri de foc în
drum” (Acuarelă în albastru). Dacă se prăbuşesc munţii şi
brazii (v. Decor), pădurile vor supravieţui în poet:
„Pădurile în mine ard vii, aromitoare,/ Cenuşa lor în
vine mă îngroapă şi nu voi/ Să tulbure pacea lumii cu
veşnicul război/ Pe care tu, femeie, mi-l dai
surâzătoare...// Te mai aştept, vezi bine, din temniţă de
zare”. (Te mai aştept). Şi supravieţuind în poet, pădurea
renaşte din cuvinte: „Pădurea mea cu umbre de ape şi de
moarte,/ Pivot de adâncire în depărtări şi mit,/ Ţi-ai
revărsat frunzişul pe filele de carte/ Şi-n tine carnea urii
şi duhul m-au zidit.” (Popas). Sau: „M-am încărcat de
lemne ca un copac cu frunze/ Şi mi-au crescut la palme
şi coate rădăcini;/ Mă lupt cu înserarea ca un nebun cu
umbra/ Şi umbra rădăcinii sînt eu printre lumini”.
(Pastel cu plopi de toamnă).

Imaginarul poetic al lui Ion Alex. Angheluş e populat
cu femei ale pădurii şi apelor: iele, joimăriţe ivite sub
frunze, din fântâni, de sub maluri, de sub „hreascuri”
(Joimăriţe). Poetul e însetat de apa fântânilor în care au
căzut fecioarele: „Veneam printre ape şi căutam cu
buzele/ arse fântânile unde au căzut fecioarele/ şi
aripile de păsări fulgerate;” (Spre Canaan). Una dintre
cele mai frumoase poezii ale lui Ion Alex. Angheluş e
Diversiune (şi pe aceasta o recita adesea) unde apare
imaginea femeii ce-si poartă crucea prin lume, crucea ei
fiind şarpele. Şansa ei pare să fie moartea şarpelui, ceea
ce echivalează cu propria dispariţie în apele mitice din
care s-a născut ca Afrodita: „O doamnă trecea cu un
şarpe pe umăr/ printre mesele noastre de ceaţă şi fum,/
cu ochii ei verzi în costumul de baie/ Îşi croia cu şarpele
drum.// Ochii lacomi ai bărbaţilor o sorbeau –/ băutură
tare, neagră, amară.../ O doamnă trecea cu un şarpe pe

umăr/ pe terasa învăluită de seară.// Şi-a semănat
deodată cu tine./ Avea zâmbetul trist albatros./ Se
dezbrăca apropiindu-se de faleză./ O aştepta valul
voluptos.// S-a aruncat în apă şi nu s-a mai întors
niciodată/ frumoasa doamnă la trup şi la chip./ Ne-a
lăsat numai costumul ei verde de baie/ şi şarpele mort
pe nisip”. Fascinaţia Afroditei de jar (care e Afrodită
cerească, în limbaj platonician), revine şi în alte poeme
din Drumul cuvântului şi din celelalte cărţi: „O femeie de
jar a venit/ Pe terasa marină,/ Privirea ei mândră s-a
oferit/ Pentru valuri lumină./ Cânta cu silueta ei o
melodie/ şi-mi era frică s-o privesc,/ Venea dintr-un
tărâm de vecie / Şi dintr-un timp nepământesc”. Aceasta
este femeia cu coapsă de aur. Şi tot ea, într-un alt poem,
naşte centaurul, însoţindu-se cu coarnele cerbilor:
„Femeia cu coapsă de aur/ S-a prins de coarnele cerbilor
–/ şi-a rămas grea” (Mit). Pariul feminităţii îl îndrumă pe
poet spre intuirea zonelor de transparenţă care
prefigurează ethosul transmodernităţii: „Ţi-am simţit
umbra picioarelor/ amurgind lângă respiraţia ierbii;/
palmele tale erau de aer; te presimţeam transparentă şi
pură.,”(Melodie, II). Pânda de seară (pândă a cerului şi a
misterelor) se deschide cu excepţionala poemă Taurul,
fiinţă cu privirea aprinsă, şuvoi, înjugat la Carul Mare:
„Cu jugul de fag/ Răpit din grădina/ În care se-atrag/
Apa, lumina/.../ A-ncremenit/ Între loazbe şi stele,/
Trăgând nevoit/ Brazde prin ele...// Dâra de foc/ A
privirilor sale/ Ţine loc/ de felinare astrale;/ Potcoava
pe cer/ O lasă spre zori,/ Pierind în mister/ Cu
coarnele-n flori.”

Constantin Tofan

Dar feminizarea cea mai inspirată a lumii o face Ion
Alex. Angheluş prin simbolismul cailor. Calul a devenit
un clişeu saturant în lirica modernă. Ion Alex. Angheluş
reuşeşte să-l reîmprospăteze prin feminizare până la
limita mitică a morţii, întrupată de greci în Atropos, cea
de-a treia zeiţă a destinului. Nu e de mirare că scriitorul
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se prezintă ca poet al cailor: „Sînt poetul cailor, un vechi/
căutător de păşuni; presimţirile mele –/ vis temător al
cărărilor albe...” (Sînt poetul). Caii sunt purtătorii ideali
spre zonele de transparenţă ale existenţei, mesageri ai
cărărilor albe. Toate drumurile-metamorfoze ale
imaginarului sunt tot atâtea morţi pentru noi învieri
(geneze). Calul din imaginarul lui Ion Alex. Angheluş
este unul destinat morţii. Poate de aici nota de
originalitate a poetului în tratarea motivului. În
adolescenţa lui, poetul a trăit momentul uciderii cailor ca
netrebuitori în faţa mecanizării moderne. Iată de ce caii
reali, sacrificaţi, supravieţuiesc în cuvinte sau în chipul
femeii. E un soi de trecere în dublu sens: calul „ucide”
femeia preluându-i misterul formelor şi invers: „calul
necunoscut/ mi-a ucis femeia// coama lui a trecut-o ei/
(şi zvelteţea picioarelor fine)/ – Vino, din vămile stinse,
pe nori// femeia mea mânz/ re-înviată-n mine!” (Cai de
lut). Oamenii, ca şi maşinile, par a fi cabalocizi: „Şi
şedeam spăsiţi în faţa superbului cal, cu aripi de fum şi/
coamă de aur” şi „ne gândeam cum să-l ucidem cu
pietre” (Avertismentul). Un accident de maşină soldat cu
omorârea unui cal devine o dramă cosmică, în cel mai
bun poem pe care l-a scris Ion Alex. Angheluş, Descrierea
unui cal murind, toamna, inclus în finalul volumului Pânda
de seară. Trebuie să mărturisesc că am fost martor la
evenimentul concret. Mă aflam într-un autocar între
Bacău şi Oneşti împreună cu Angheluş şi cu alţi scriitori,
într-o deplasare prilejuită, în 1982, de Festivalul Naţional
„G. Bacovia”. Atunci a fost lovit mortal un cal de către
un camionagiu grăbit. Dintre toţi, Angheluş a suferit cel
mai mult, şi n-a bănuit nimeni că atunci se năştea
capodopera lui. La apariţia, în volum, Nicolae Steinhardt
avea să scrie: „După douăzeci şi cinci (în general) mici
poezii ce merită a fi luate în seamă însă nu depăşesc
nivelul mediu, brusc un salt şi Descrierea unui cal murind,
toamna ne duce pe capriciosul tărâm al artei. Cel mai
banal, mărunt, vulgar accident (omorârea unui cal de o
maşină), îi este poetului prilej să ne dea o poezie de
intensă frumuseţe şi un model de neservilă folosire a
metodelor şi elementelor specifice poeticei vremurilor
noastre”. (O poezie remarcabilă, în „Familia”, 1984).
Exigentul cu sine şi cu alţii, Cristian Simionescu, nota
într-o recenzie din acelaşi an: „Un poem cu totul
extraordinar, referenţial pentru poet şi pentru poezia
actuală, este violentul, insurgentul, şi în aceeaşi măsură
hieraticul şi sentenţiosul poem Descrierea unui cal murind,
toamna, un poem deschis (vagant) şi totodată închis (prin
barocul asociativ), unde apar câmpurile magnetice ale
poeziei moderne...” Mai citez şi aprecierea lui Valentin
Taşcu, din Tribuna: „Poemul e scris într-o tonalitate
amplă, cu accente grave. Substanţa lui e proteică,
năzuind a îngloba într-un simbol complex mai multe
stări de gândire..” Într-adevăr, Descrierea unui cal murind,
toamna se ridică la forţa cuvântului celui pe care-l admira
– Lautréamont. Şi miracolul se-ntâmplă fiindcă Angheluş
avea în el cristalizarea arhetipală a stingerii unei lumi

întrupate de cai: „Când fericiţii cad pe nadirele iluziei,
lângă bolul/ de punci al doamnei istorii, un cal moare
lovit de/ căruţa cu foc, nepăsătoare de moliciunea
amurgului./ Numai cine a creat zei poate plânge în
luncă –/ însă acelora dintre voi care caută o explicaţie le
voi/ grăi nu despre moartea stupidă, ci despre
picioarele/ de lemn ale destinului”.

Constantin Tofan

Respiraţia amplă a versului, capacitatea de a
concentra imagini livreşti într-o retorică a realului crud,
forţa profetică, trimit, într-adevăr la un „imn de
Zarathrustra”, cum ar spune textul însuşi. Nicăieri
poetul nu ţinteşte mai bine în opacitatea lumii ca aici:
„Totul e opac. Ar trebui să fiu Don/ Quijote pictând
superbele crevete transparent/ şi un pic cenuşiu ori gălbui ca
liniştea de sticlă/ a căluţului roib, ucis de maşină”.
Sinteză, într-un fel, a întregii creaţii, Descrierea unui cal
murind, toamna e cel mai transmodern dintre poemele lui
Ion Alex. Angheluş, izvodind parcă din tragica scenă
trăită de Nietzsche într-o piaţă a unui oraş italian cu
puţin timp înainte de întunecarea minţii. Un bărbat a
început să-şi bată calul cu sălbăticie. Atunci, Nietzsche s-
a apropiat de cal, i-a cuprins grumazul însângerat şi a
izbucnit în plâns, spre uluirea stăpânului. În gestul lui
Nietzsche e un poem extraordinar şi o „filosofie”
existenţială transmodernă. Angheluş trăieşte o
experienţă similară, dându-i expresivitatea poetică
memorabilă. Mai cunosc un caz în literatura română
(Dacă trecem cu vederea capodopera Calul de Marin
Preda): al Carolinei Ilica din poema Pădureancă, XII (vol.
Neîmblînzită ca o stea lactee, 1974). Acolo, copila inocentă
îşi îndeamnă tatăl: „Tată, nu mai bate caii, nu mai bate
caii, tată!/ Nechezatul lor mă taie, fulgerând ca o
rindea./ Doar în coama lor crescută, cât o iarbă
vinovată/ Îndrăznii să plâng, prunceşte, moartea mirilor
de nea”.

Cu Descrierea unui cal murind, toamna, cu alte poeme
despre cai şi, mai ales, cu amplul poem postum Cai de
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lut, Ion Alex. Angheluş este, probabil, unul dintre cei mai
importanţi poeţi al calului din literatura română.
Viziunile lui cabaline au forţă expresionistică:
„nechează,/ lung nechează/ imense herghelii;/ şi marea
urlă sumbră/ cuprinsă de stihii”. Caii de lut sunt cei
făuriţi de febrilitatea creatoare a copilului, care vede în
lutul inepuizabil făpturile acestea precum sculptorul îşi
vede capodopera în stana de piatră. Într-o scrisoare
imaginară către creator, poetul îndeamnă: „Ia condeiul şi
răspunde/ că în lut sînt cai destui,/ că murim pe-o
coamă mândră/ în tărâmul nimănui”. Numai că în ţara
nimănui, până şi caii de lut mor: „Ţara nimănui şi a celor
morţi/ respiră greu de hoituri în floare.../ Au murit caii
de lut, au murit.../ cerul şi iarba sunt ţărm de duhoare”.
Rosinanta e calul de lut al lui Don Quijote. Poemul se
încheie cu încrederea în întoarcerea cailor de lut, aşa cum
se-ntoarce primăvara. Este, poate, tâlcul eternei
reîntoarceri în variantă cabalină: „ne-ntoarcem doar
privirea/ şi forţa temerară/ spre cai de lut,/ din toamnă
venind/ spre primăveri”.

După experienţa retoricii ample din Descrierea unui cal
murind, toamna, autorul vădeşte tot mai mult preferinţă
pentru poemul simfonic al cărui model exemplar a fost în
secolul al XX-lea Saint John-Perse. Am vorbit deja despre
Cai de lut. Superior acestuia mi se pare Prinţ şi labirint în
crepuscul, subintitulat, altminteri, Poem simfonic. Poetul
redevine lautréamontian, în sensul bun al cuvântului,
cum însuşi aspiră, fără epigonism: „ – Ci eu, oricât aş fi
de vulnerabil, revin mereu la Lautréamont”. Căci vocea
interioară a Prinţului îl iscodeşte: „ – De la un timp vrea
să ştie/ dacă semăn cu Lautréamont. Mă întreabă/ cu
disperare. Însă eu n-am de unde/ să ştiu./ Nimeni n-are
de unde să ştie!/ Nu crede cu nici un preţ/ că un poet
poate rămâne, vai, fără chip”. Metamorfozele se extind şi
la alţi poeţi afini: „Rimbaud/ şi John-Perse cu sintaxa lor
sigură/ ori şovăitoare…”

Prinţ şi labirint în crepuscul2 este, totodată, cel mai
„textualist” poem al lui Ion Alex. Angheluş, încercând
variaţii melodice eterogene, de la intertext până la
cadenţe folclorice, încât tenta „simfonică”, vag
wagneriană, are acoperire artistică. Originalitatea lui
Angheluş ar putea veni aici din transpunerea
neoromantică a iubirii aristocrate (în sensul fineţurilor
livreşti) în straie post- şi trans-moderne. Asta îi dă un aer
de seninătate, sub masca vâltorilor cuvântului. Ne aflăm
în faţa unui poem de dragoste solemn, închinat Elenei,
fie celei mitice, fie femeii reale, pe care poetul a iubit-o
esoteric în plină realitate biografică. Din „cumpărător de
bufniţe”, poetul se înalţă la rangul de Prinţ astral, deşi
trupul nu-i decât „catedrală de carne”. Prinţul lui Ion
Alex. Angheluş e din familia eroilor romantici byronieni
trecuţi prin Emirul din Bagdad macedonskian şi prin
familia Prinţului din Levant din balada lui Doinaş.
Numai că Prinţul angheluşian este unul alexandrin,

2 Prinț și labirint în crepuscul, Editura Contact international, 1996

crepuscular, în prelungirea dispariţiei cailor: „Spre a
putea plăsmui, înlocuieşte:/ Unde e ochi, pune mânz, şi
ochiul nechează. Eternitatea e zidită-n silabe” etc. Îşi
poate permite joaca de cuvinte în manieră barbiană sau
nichitastănesciană: „Prin râpe adunat, hui-hai şi tâmp/ „El
îşi făcuse cuibul în salcâmp”. Moartea dă fiori de nelinişte
metafizică poate mai mult decât în poemele anterioare:
„La primul semnal – voi intra,/ cu ochi disperaţi de
grădini./ Seniorial, mă vor privi fericiţi/ că nu sunt ei în
mersul meu străin./ Din perdeaua nopţii vor croi/ strai
pentru groapa ce m-o strânge…/ vor împuşca poemele
rămase/ şi vor ţâşni din ele foc şi sânge”.

E aici ceva din drama poetului marginalizat în
provincie, condamnat la postumitate din pricina dublei
cenzuri: a cele oficiale, ideologice, şi a celei a „colegilor”
de la Centru, care i-au refuzat recunoaşterea publică. În
labirintul crepuscular, focul rămâne element al mântuirii,
al purificării: „Eu rămân tot Prinţul, Prinţul de Cenuşă,/
Cel iubit de soare şi de-un lung coşmar!” Focul din
cenuşă ascunde dorul năpraznic după origini: „mi-e dor
năpraznic fără nici o noimă/ de copilul straniu care-am
fost demult”. Melodia stinsului de lume se-ngână cu
plânsul lui Cain, reabilitat byronian sau borgesian:
„Privirile dilatate ale Prinţului/ caută o zare de foc, o
linişte a/ labirintului, un zâmbet nesatanic./
Pretutindeni pustiu, numai Elena/ cu pajiştile trupului ei
frumos şi/ suleget”. Şi pierderea în liniştea labirintului,
în care Prinţul e călăuzit de Elena, e în contrapunct
simfonic cu spaima-dor: „Spaima mea e foarte mare/ Ca
şi dorul pasămite…” Poetul e capabil de dezlănţuiri
sugerând o apocalipsă regeneratoare sub semnul focului,
devenit imperiu în cele din urmă, într-un coral simfonic
remarcabil: „O, miezul de flăcări şi lavă şi clocot/ Începe
să salte, să fugă spre cer,/ Despică bazaltul ţâşnind către

clopot/ De zare: foc, flăcări, balaur de fier./ Cad râuri
de lavă şi gheizere cântă./ Pe cer se adună o mare de
dor./ Se-amestecă aburi, cenuşă… Şi-n trântă,/ Cu
pietre, metale – se strâng în fior./ Cum zumzăie zarea!
Ce roşie-i bolta!/ Ce tunete-aleargă prin fulgere sus./ Jos
lava învie, îşi plimbă revolta./ Metalul coboară spre
grote supus…/ Şi toate acestea, Elena, nu zile,/ Ci-n
veacuri, milenii şi ere apar./ Puzderii de ani, cohorte şi
grille,/ Revolta şi focul fac dragostea har./ Apoi vine
ploaia şi spală pojarul./ Se-adună bezmetic morene pe
văi./ Se stinge vulcanul. Se mântuie jarul./ Cenuşa-i
prezentă pe netede căi./ Şi fundul de mare, uscat, ni se
crapă./ Bazaltul-ntărit e-mbăiat de şuvoi./ Şi creşte din
ceruri potopul de apă,/ Şi marea-şi întinde oglinzile
moi”.

Acesta este Ion Alex. Angheluş, un poet care merită
un loc în istoria literaturii române. Cei 25 de ani de la
trecerea sa în eternitate ar trebui să fie chiar întoarcerea
poetului printre noi, o scoatere-din-ascundere a poeziei sale,
în sens heideggerian.
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Mario LUZI

Exegeza italiană îl consideră pe Luzi
una din culmile poeziei creştine europe-
ne. Cel ce încearcă să înţeleagă răul ca
principiu ce scapă înţelegerii omeneşti, să
lege un dialog cu Dumnezeu revendicân-
du-şi dreptul de a cunoaşte prin întrebări
răspunsurile Creatorului Absolut, nu
pregetă să-şi formuleze Crezul: „Am trăit
creştinismul ca pe o cale de cercetare, de
perfectibilitate. Evanghelia este un deş-
teptător ce nu te lasă niciodată să tân-
jeşti”. Hieratică şi ductilă, netă şi rezo-
nantă, poezia lui Luzi ţinteşte chiar inima
enigmei. Poetul este exploratorul, ascetul
cuvântului inspirat, generator de preves-
tiri vitale şi receptacul de mesaje profeti-
ce, menit să contracareze mareea de
vorbe care e gata să ne afunde. Căci azi,
crede poetul, vorbele se folosesc nu pen-
tru a spune ceva, ci pentru a ascunde
adevărata intenţie, „nu pentru a călăuzi,
ci pentru a devia”.

Există o inflaţie mincinoasă de vorbe
ce deviază şi deci corup. Suntem covârşiţi
de vorbărie - „unul dintre multele feluri
de a trece sub tăcere omul. Cuvântul”.
Epigraful cărţii Pentru botezul fragmentelor
noastre citează versetele Sf. Ioan: „La
început a fost Cuvântul şi Cuvântul era
viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor”.
Antiumanismul veacului XX este diag-
nosticat de poetul-terapeut ca început al
unei lungi agonii. Desnodământ al îmbol-
năvirii limbajului „ce s-a exprimat în lim-
ba armelor şi a sângelui, tocmai fiindcă
vorba mincinoasă falsificase viaţa, se
desprinsese de adevărul său ca să devină
erezie”. Luzi crede că poezia reconstituie
armonia lumii, fie şi numai prin rostirea
cuvintelor sale. De aceea, poetul face din
scrisul său un apostolat şi o apologetică a
Cuvântului poetic în ipostaza sa transfi-
gurată, în  zbor înalt, atingând nadirul şi
zenitul noimei sale, asemenea luminii  şi
nu unei pustii transparenţe.

Student al Universităţii florentine,
are ocazia să-i cunoască pe exponenţii de
vârf ai literelor din anii douăzeci –
treizeci, între care Eugenio Montale, Piero
Bigongiari, Alessandro Parronchi, Roma-
no Bilenchi, Carlo Bo ş.a., şi să colaboreze
la revistele de avangardă „Frontespizio”
sau „Campo di Marte”. Licenţiat în
literatură franceză cu o teză despre Fran-
çois Mauriac, predă din 1938 la câteva
licee din Parma, S. Miniato, Roma, şi, în
cele din urmă, din  Florenţa natală. Din

1955 este angajat
de Universitate să
predea literatură
franceză. Între de-
butul poetic cu “La
barca” (1935) şi
„Tutte le poesie”
(Garzanti, 1998, I-
II), orice istorie li-
terară italiană sem-
nalează cele mai
importante titluri:
“Avvento nottur-
no” (Sosire noctur-
nă), “Un brindisi”
(Un toast), “Qua-
derno gotico” (Ca-
iet gotic), “Primi-
zie del deserto”
(Trufandalele
deşertului), “Onore del vero” (Onoarea
adevărului), “Nel magma”(În magmă),
“Dal fondo delle campagne” (Din afun-
dul câmpiei), “Su fondamenti invisibili”
(Pe temeiuri invizibile), “Al fuoco della
controversia” (În focul controversei) ,
această din urmă culegere fiind distinsă
cu  Premio Viareggio, 1978.

Luzi este şi autorul unor volume de
eseuri (literatură franceză şi italiană,
poetică etc.), între care amintim “L’opium
chrétien” (1938), “Tutto in questione”
(1965), “Vicissitudine e forma” (1974).

Între debut şi “Caiet gotic”, critica
italiană a întrevăzut perioada ermetică,
cu centrul în culegerea “Sosire nocturnă”.
Este linia „orfică” a modernismului ce-şi
are arhetipul în Mallarmé, dar şi în
romantismul vizionar tip Coleridge sau
Nerval, poezia luziană recuperând toto-
dată şi tradiţia italiană pe filiera Dino
Campana, Arturo Onofri ş.a. Poetizând în
cheia spiritualismului ermetic-florentin
(lansat cu veacuri în urmă de gnosticul
Marsilio Ficino, traducătorul în latină al
celebrului  „Corpus hermeticum”), Luzi
inter-pretează esenţa transcendentă a
lumii, lăsându-se cucerit de preţiozisme
heraldice sau de retorica obiectelor dragi
parnasienilor, cristaluri perene, porfiruri
întunecate, stindarde regale, depozite de
perle etc. Pe lângă vocabule ca nişte reci
nestemate, Luzi, stimulat de iscusinţa sa
filosofică, filologică, precum şi de lecturi-
le sale vastisime, include  în poezie lati-
nisme savante, sensuri etimologice şi
adjectivări oculte, sinestezii cu înţelesuri

multiple şi coduri stilistice personale. Un
repertoriu ce, tradus în cheie psihologică,
înseamnă absenţă, asceză elitistă, imobi-
lism lipsit de iluzii („voinţa ce nu doreş-
te”), totul enunţat în endecasilabul fără
cusur, prelungit când şi când în epatantul
alexandrin.

Odată cu “Trufandalele deşertului”,
“Onoarea adevărului”, “Din afundul
câmpiilor”, ceea ce era marcă literară
devine experienţă existenţială. Despăr-
ţirea morală între scriitor şi lume se va
reduce simţitor, ca şi cea lingvistică. Asis-
tăm la o remodelare lăuntrică a poetului
la starea de fapt purgatorială, pusă în sce-
nă prin alegorii transparente, tip „Noap-
tea ne spală mintea”; totodată Mario Luzi
se identifică cu pelerinul câmpurilor
metaforice ale focului şi ardorii.

Peisajul ce domină aceste culegeri
este unul întunecat şi sterp, aspru şi tăios,
populat de vânt, dar şi de rarissime figuri
umane, al căror psihism emblematic spo-
reşte suferinţa purgatorială. În poemul
multisecvenţial “În magmă”, construit
din variantele unei aceleiaşi situaţii
simbolice, tot de tip purgatorial, se pun
în scenă dialoguri între umbre şi supra-
vieţuitori,  amintind de teatrul recluziunii
al lui T.S. Eliot. Mario Luzi oficiază rituri
de penitenţă şi autointerpelare, într-un
climat lucid şi totodată oniric. Graniţele
dintre poezie şi proză sunt abolite,
structurile figurative se dilată, orgoliul
poetic, travestit în umilinţă, îşi destăinuie
vocaţia metafizică.

Geo VASILE
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din  AVVENTO NOTTURNO:

Avorio
Parla il cipresso equinoziale, oscuro
e montuoso esulta il capriolo,
dentro le fonti rosse le criniere
dai baci adagio lavan le cavalle.
Giù da foreste vaporose immensi
alle eccelse città battono i fiumi
lungamente, si muovono in un sogno
affettuose vele verso Olimpia.
Correranno le intense vie d'Oriente
ventilate fanciulle e dai mercati
salmastri guarderanno ilari il mondo.
Ma dove attingerò io la mia vita
ora che il tremebondo amore è morto?
Violavano le rose l'orizzonte,
esitanti città stavano in cielo
asperse di giardini tormentosi,
la sua voce nell'aria era una roccia
deserta e incolmabile di fiori.

din  PRIMIZIE DEL DESERTO:

Notizie a
Giuseppina
dopo tanti
anni
Che speri, che ti riprometti, amica,
se torni per così cupo viaggio
fin qua dove nel sole le burrasche
hanno una voce altissima abbrunata,
di gelsomino odorano e di frane?

Ivoriu
Grăieşte chiparosul echinocţiului, neînţeles
Copil al muntelui exultă căpriorul,
În adânc de izvoare coamele roşii
De săruturi domol iepele-şi spală.
La vale de păduri aburoase imense
Se-avântă fluviile de-a lungul sublimelor
Oraşe, ca şi cum ar visa înaintează
Afectuoase vele spre Olimpia.
Vor da fuga pe căile Orientului, înţesate,
Fecioare primenite de vânt iar din pieţele
Sărat-amare vor privi bucuroase lumea-n ochi.
Dar unde va mai fi sorgintea vieţii mele
Acum că-nfrigurata iubire a murit ?
Siluiau trandafirii orizontul,
Şovăielnice oraşe se rânduiau în cer
Presărate cu grădini covârşitoare,
Glasul ei în văzduh era ca o stâncă
Pustie şi văduvită de flori.

Veşti pentru
Giuseppina
după atâţia ani
Ce speri, ce ai de gând, dragă prietenă
Să te-ntorci înapoi atâta-amar de drum
Până aici unde în soare vijeliile
Au glas asurzitor întunecat,
Miros a iasomie şi a prăbuşire  ?
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Mi trovo qui a questa età che sai,
né giovane né vecchio, attendo, guardo
questa vicissitudine sospesa;
non so più quel che volli o mi fu imposto,
entri nei miei pensieri e n'esci illesa.

Tutto l'altro che deve essere è ancora,
il fiume scorre, la campagna varia,
grandina, spiove, qualche cane latra
esce la luna, niente si riscuote,
niente dal lungo sonno avventuroso.

din ONORE DEL VERO:

La notte lava
la mente
La notte lava la mente.

Poco dopo si è qui come sai bene,
file d'anime lungo la cornice,
chi pronto al balzo, chi quasi in catene.

Qualcuno sulla pagina del mare
traccia un segno di vita, figge un punto.
Raramente qualche gabbiano appare.

Nell’
imminenza dei
quarant’anni

Il pensiero m'insegue in questo borgo
cupoo ove corre un vento d'altipiano
e il tuffo del rondone taglia i lfilo
sottile in lontananza dei monti.

Mă aflu aici şi am etatea ce o ştii,
Nici tânăr, nici bătrân, aştept, mă uit
La toate încercările ce mă pândesc;
Nu ştiu ce-am vrut sau ce mi s-a impus,
Pătrunzi în gândul meu şi ieşi nevătămată.

Tot restul ce-ar fi trebuit să fie, este,
Râul curge la fel, câmpia-i mereu alta,
Grindină, ploi răzleţe, lătratul unui câine,
Răsare luna, nimic nu se urneşte
Nimic din lungul somn aventuros.

Noaptea spală
mintea
Noaptea spală mintea.

Puţin după aceea suntem, după cum ştii
Şirag de suflete de-a lungul cornişei,
Care gata să sară, care aproape-nlănţuit.

Câte unul pe pagina mării
Descrie-un semn de viaţă, împlântă un punct.
Rar de tot vreun pescăruş apare.

În pragul celor
patruzeci de
ani
Gândul mă mână de la spate în acest burg
Mâhnit unde aleargă un vânt alpestru
Şi a lăstunului săgeată taie firul
Subţire al depărtării munţilor.
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Sono tra poco quarant'anni d'ansia,
d'uggia, d'ilarità improvvise, rapide
com'è rapida a marzo la ventata
che sparge luce e pioggia, son gli indugi,
lo strappo a mani tese dai miei cari,
dai miei luoghi, abitudini di anni
rotte a un tratto che devo ora

comprendere.
L'albero di dolore scuote i rami...

Si sollevano gli anni alle mie spalle
A sciami.Non fu vano,è questa l'opera
Che si compie ciascuno e tutti insieme
I vivi i morti, penetrare il mondo
Opaco lungo vie chiare e cunicoli
Fitti d'incontri effimeri e di perdite
O d'amore in amore o in uno solo
di padre in figlio fino a che sia limpido.

E detto questo posso incamminarmi
Spedito tra l'eterna compresenza
Del tutto nella vita nella morte,
Sparire nella polvere o nel fuoco
Se il fuoco oltre la fiamma dura ancora.

S-or împlini-ncurând patruzeci de ani de râvnă,
De plictis, de bucurii neaşteptate, iuţi
Aşa cum iute e în martie vântoasa
Împrăştiind lumini şi ploaie, sunt zăbovirile,
Smulgerea îndurerată de cei dragi mie.
De locurile mele, de-obişnuinţe de ani şi ani
Brusc întrerupte, trebuie abia acum să le pricep.
Copacul de durere îşi scutură crengile.

Se tot înalţă anii-n urma mea
Ca nişte roiuri. N-a fost zadarnic, asta-i

lucrarea
Ce o-mplineşte fiecare-n parte şi toţi împreună
Viii şi  morţii, pătrunderea lumii
Opace de-a lungul unor căi senine şi galerii
înţesate de întâlniri trecătoare şi pierderi
Sau din iubire-n  iubire sau doar într-una
Din tată-n fiu până ce totul se limpezeşte.

Şi-acestea fiind spuse pot să m-aştern
La drum lung prin existenţa-eternă
A toate câte vieţuiesc şi mor,
Să mă împrăştii  în pulbere sau foc
Dacă fără de flacără focul mai dăinuie.

C. RadinschiC.Radinschi
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Come tu vuoi
La tramontana screpola le argille,
stringe, assoda le terre di lavoro,
irrita l'acqua nelle conche; lascia
zappe confitte, aratri inerti
nel campo. Se qualcuno esce per legna,
o si sposta a fatica o si sofferma
rattrappito in cappucci e pellegrine,
serra i denti. Che regna nella stanza
è il silenzio del testimone muto
della neve, della pioggia, del fumo,
dell'immobilità del mutamento.

Son qui che metto pine
sul fuoco, porgo orecchio
al fremere dei vetri, non ho calma
né ansia. Tu che per lunga promessa
vieni ed occupi il posto
lasciato dalla sofferenza
non disperare o di me o di te,
fruga nelle adiacenze della casa,
cerca i battenti grigi della porta.
A poco a poco la misura è colma,
a poco a poco, a poco a poco, come
tu vuoi, la solitudine trabocca,
vieni ed entra, attingi a mani basse.

È un giorno dell'inverno di quest'anno,
un giorno, un giorno della nostra vita.

Sulla riva
Pontili deserti scavalcano le ondate,
Anche il lupo d imare si fa cupo.
Che fai?Aggiungo olio alla lucerna,
Tengo desta la stanza in cui mi trovo
All'oscuro di te e dei tuoi cari.
La brigata dispersa si raccoglie,

Aşa cum ţi-e
voia
Vântul din nord  scorojeşte luturile,
Biciuie, înţeleneşte miriştea ce-aşteaptă,
Zbuciumă apa-n zăpoare; lasă în urma lui
Sapele-nfipte, plugurile ţepene
Pe câmpuri. Dacă oarecine iese după lemne,
Sau se-aşterne la drum greu sau face un popas
Chircindu-se-n glugă şi pelerine,
Scrâşneşte din dinţi. În încăpere domneşte
Tăcerea martorului mut
Al zăpezii, al ploii, al fumului,
Al nemişcării prefacerii.

Sunt aici şi pun fructe de pin
Pe foc, ciulesc urechile,
La freamătul geamurilor, n-am linişte
Dar nici vreo râvnă. Tu care prin îndelungă
Făgăduinţă vii şi iei locul
Lăsat liber de suferinţă
Nu despera pentru mine sau tine,
Scotoceşte-n vecinătăţile casei,
Cercetează canaturile cenuşii ale uşii.
Puţin câte puţin paharul se umple,
Puţin câte puţin, puţin câte puţin, aşa
Cum vrei tu, singurătatea dă pe-afară,
Vino şi intră, încearc-o cu propriile-ţi mâini.

E-o zi din iarna acestui an,
O zi, o zi din viaţa noastră.

Pe ţărm
Debarcaderele pustii călăresc valurile,
Chiar şi lupul de mare se întunecă.
Ce faci? Mai pun nişte ulei în candelă,
Ţin trează încăperea în care mă găsesc
Acum că nu mai ştiu nimic de tine şi de-ai tăi.
Stolul de prieteni risipiţi se-adună,
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Si conta dopo queste mareggiate.
Tu dove sei? Ti spero in qualche porto...
L'uomo de lfaro esce con la barca,
Scruta, perlustra, va verso l'aperto.

din CAIET GOTIC:

[L’alta, la cupa
fiamma ricade
su di te]

L'alta, la cupa fiamma ricade su di te,
figura non ancora conosciuta,
ah di già tanto a lungo sospirata
dietro quel velo d'anni e di stagioni
che un dio forse s'accinge a lacerare.

L'incolume delizia, la penosa ansietà
d’esistere ci brucia e incenerisce
ugualmente ambedue. Ma quando tace
la musica fra i nostri visi ignoti
si leva un vento carico d'offerte.

Pari a due stelle opache nella lenta vigilia
cui un pianeta ravviva intimamente
il luminoso spirito notturno
ora noi ci leviamo acuminati,
febbrili d'un futuro senza fine.

Così spira ed aleggia nell'anima veemente
un desiderio prossimo a sgomento,
una speranza simile a paura,
ma lo sguardo si tende, entra nel sangue
più fertile il respiro della terra.

Assunto nella gelida misura delle statue,
tutto ciò che appariva ormai perfetto
si scioglie e si rianima, la luce
vibra, tremano i rivi fruttuosi
e ronzano augurali città.

Dacă vremea cea schimbătoare îngăduie.
Tu unde eşti? Undeva în vreun port, sper...
Bărbatul de la far iese cu barca,
Scrutează depărtarea, înaintează.

[Falnic
întunecata faclă
se surpă iar
asupră-ţi]
Falnic întunecata faclă se surpă iar asupră-ţi,
Necunoscută încă-nfăţişare,
Ah implorată de atâta vreme
De după vălul anilor şi anotimpurilor
Pe care-un zeu începe să-l destrame.

Savoarea ne-ncepută, chinuitoarea râvnă
De-a exista ne arde şi ne trezim cenuşă
Şi tu şi eu deodată. Atunci însă când tace
Între-ale noastre chipuri neştiute
Se simte muzica un vânt plin de făgăduinţe.

Ca două stele mate în molcoma lor veghe
Al căror luminos noptatec  duh
E reînsufleţit pe dinlăuntru de-o planetă
Acum noi ne-nălţăm ca turla subţiaţi,
Cu nostalgia unui viitor fără sfârşit.

Astfel se simte şi adie în sufletul nestăpânit
Un dor asemeni unei spaime,
Învecinată fricii o speranţă,
Privirea însă nu stă locului, ajunge-n sânge
Mai rodnic al pământului răsuflet.

Cuprins în glaciala proporţie-a statuilor,
Tot ce părea cândva fără cusur
Îşi pierde forma, se reînsufleţeşte, lumina
Pâlpâie, mănoase maluri freamătă
Şi-oraşe prevestind tot binele roiesc.



54 vol. 22, no. 1 (91-93)| Iarna 2012

L'immagine fedele non serba più colore
e io mi levo, mi libro e mi tormento
a far di me un Mario irraggiungibile
da me stesso, nell'essere incessante
un fuoco che il suo ardore rigenera

[Ah quel tempo
è un
barbaglio...]
Ah quel tempo è un barbaglio di là dal gelo

eterno
Le ore impunemente elargite risalivano al cielo,
L’uno nell’altro i giorni si specchiavano nei

giorni,
Nel vento fedele gli alberi tramautavano felici;
La sera la più alta stella sigillava la tua gioia,
La speranza sempre compiuta sempre

rinasceva.
Non mi venivi incontro, dimoravi nella tua

grazia.
Mai non mi volsi a te che la tua ombra fosse

lontana
Tratta da un mite caduceo tra i fiori sopiti,
Tra le fiamme sottili dei lamponi e dei rovi.

Îşi pierde din culoare imaginea fidelă
Iar eu mă scol, sunt liber şi mă zbucium
Să fac din mine un Mario la care să
N-ajung nici eu măcar, fiind necontenit
Un foc pe care mistuirea îl renaşte.

[Ah acel timp
e-o vâlvătaie...]
Ah acel timp e-o vâlvătaie dincolo de gerul

etern,
Prinos de ore slobode urca din nou la cer,
Una într-alta zilele se oglindeau în zile,
În vântul credincios arbori se preschimbau

ferice;
Seara cea mai înaltă stea îţi pecetluia bucuria,
Speranţa pururi împlinită se renăştea fără greş.
Nu-mi ieşeai înainte, te-adăposteai în a ta

gingăşie,
Nu m-am întors spre tine decât simţind că

umbra-ţi
Ar fi fost departe atrasă de un blând caduceu
Printre flori aţipite, printre finele flăcări de

zmeuri
şi muri.

Din vol. Delirai, imperfetta, su scale/ Am delirat, imperfectă, pe scări,
Ed. Contact international 2011, volum premiat la Salonul

internațional de carte românească, Iași 2011

C. Radinschi
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Mariana RÂNGHILESCU

Metomorfozele
identităţii şi ale
poeziei la B. Fundoianu

n activitatea literară a lui B.
Fundoianu, sub polifonia
talentelor - poet, filosof,

traducător, talmudist, eseist –
descoperim o singură şi aceeaşi
voce. Precum sub masca identită-
ţilor multiple, descoperim o singură
şi aceeaşi poveste. Însă fiecare text
se face ecoul altor texte. O poartă se
închide, altă poartă se deschide. De
aceea poezia lui Barbu Fundoianu/
Benjamin Fondane a fost clasificată
cînd „simbolist tradiţionalistă”
(George Călinescu), „bucolică”
(Eugen Lovinescu), „expresionistă”
(Ov. S. Crohmălniceanu), „artiza-
nală” (Mircea Martin), cînd toate la
un loc (Dumitru Micu). Cea mai
bună încadrare mi se pare a fi aceea
făcută de Mircea Scarlat: „modernis-
mul moderat”.

Fără a face parodie propriu-
zisă, Fundoianu îşi dublează lirica
de sugerarea tipului de poezie
negat. „Umbra” lui Alecsandri
evidenţiază noutatea lui Fundoianu
din Privelişti (1930). Natura este
doar un pretext, priveliştile fiind
inventate: „descripţia lui nu avea un
model real, ci se năştea din negura
minţii” (Cîteva cuvinte pădureţe din
Fundoianu, Versuri, ed. Cartier,
1999, pag.8). Tehnica e descriptivă,

rezultatul - poezie vizionară de
excepţională forţă expresivă: „Ca un
paing, Urîtul se rupe dintre aţe,/ în
beznă, iată, rîsul cu sîngele îl
scuip,/ şi nimeni nu-i furtuna de gît
să mi-o agaţe, / şi din privire ochii
să m-i desprindă, bumbi.” (Parada).
Tot aici apare motivul călătoriei
(substitutul lui Ulise e aici Columb).
Arhetipul mitologic poate fi ghicit
uşor, resuscitat pe făgaşul
spleenului simbolist al amintitului
dor de evadare: „ Aiurea! Hai
aiurea”! Sufletul meu urît,/ din
care-au muşcat ploaia şi timpul şi
omida” , „Unde-i pămîntu-n care s-
a deşteptat Columb?”

O caracteristică a artei moderne
este raportarea la existentul
cultural. În cazul lui Fundoianu,
toamna văzută prin fereastră şi cea
sugerată de lirica bacoviană
acţionează deopotrivă asupra
imaginaţiei creatoare: „Toamna
bacoviană geme-n ferestre: of!/ –
prietene, dă-mi mîna şi taci; aşa, dă-
mi mîna” (Lui Taliarh). Viziunea
stihială a naturii se lasă recunoscută
în poemul Ce simplu… Totul începe
cu descripţia unui tablou de
toamnă: boii pe dealuri „duc
arătura-n vid.”.  Septembrie strînge
în doniţi strugurii şi calcă în cramă

cu „tălpile-i descuţle”. Ploaia ma
făcut să apară pretutindeni furnici,
iar un pîndar  „împuşcă tăcerea”.

Insolită, atitudinea lui Fundoia-
nu faţă de natură poate fi apropiată
de aceea a expresioniştilor. Natura
este zugrăvită: „În toamna asta ziua
– de ce? – s-a micşorat/ Cîmpul
pustiu şi negru s-apropie de sat/ de
parcă vrea prin gardul de lemn să se
strecoare/ să mai pătrundă încă
odată în hambare.” (Herţa, V).
Imaginea gardului care-l desparte
(aparîndu-l) pe om de natură este
specifică liricii lui Fundoianu: „Şi
iarba creşte prin podele, prin –
ziduri crăpate, sparge bolovanii,/ şi
măsălariţele cu venin/ s-au nărăvit
să biruie cu anii// pământul iese-n
faţă, se strecoară,/ creşte-n spărturi,
se caţără prin zid,/ şi, gras, se
întinde pentru a doua oară/ pentru-
a doua oară/ peste asfaltul biruit.”
(Provincie, III).

Natura joacă rolul pe care
pustiul îl avea în lirica bacoviană.
Poetul deplînge pierderea stării
primordiale şi o face numai atunci
cînd vrea să vitupereze: „tîrg ticălos,
cu uliţe şi străzi/ spartă de ploi, de
vite şi de care - / aici, în cîmp, pe
vremuri creştea soare,/ aici creştea
ovăz.” (Provinvie, III). Creează

Î
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privelişti, aşa cum pictorii din
vechime zămisleau peisaje, fără a
ieşi din atelier. „Priveliştile” nu sunt
dominate de imagini, ci de tăcere şi
de o stare confuză: „În casa de
tăcere cu iederi şi urzici,/ plină cu
somn de bufniţe tîrne, cu ochii
mici,/ nimeni nu ştie toamna cînd a
intrat în casă, / şi anii de cînd surpă
pereţii, ca să iasă (urîtul)”. În lirica
lui Fundoianu, „urîtul” (altă
tangenţă cu literatura expresionistă)
apare pe fondul unei linişti
siluitoare. Tipică artistului „tăcerea
lungă şi gri care e toamna” (Herţa,
I).

Liniştea e un semnificat
predilect al poeziei lui Fundoianu.
Se observă înrudiri cu Lucian Blaga:
„I-atîta linişte în cîmp – că poţi s-
auzi din nou primăvară,/ crăpat de
umezeala şi de seară,/ cum creşte
spicul grîului în cîmp.” (Seară
mistică). Liniştea este tulburată de
actul germinaţiei (în prima strofă) şi
de cel al regenerări (în ultima
strofă): „Un taur stă c-o vacă-n
cîmp,/ pe pata albă, pusă jos de
lună,/ şi sperioşi că se-mpreună/
mugesc spre lună lung şi tîmp.”.
Depoetizarea peisajului constituie
iniţiativa poetică fundamentală, iar
antipastelul, forma ei specifică de
realizare. Peisajul e montat şi
demontat ca un mecanism cu o
dexteritate aproape tehnică.
Poetului pare să-i lipsească fiorul
cosmic şi sfiala rituală în faţa
tainelor nepătrunse ale veşniciei.
Priveliştea lui marchează o etapă
avansată într-un proces de
demistificare a naturii, pe care
poezia românească nu l-a cunoscut
pînă la el.

Poezia lui Fundoianu prezintă
cea mai pregnantă imagine lirică a
mediilor evreieşti din Moldova
începutului de veac XX: „Un cer
mărunt de toamnă e risipit în tîrg,/
Se simte-n aer ploaie şi-i cenuşiu şi-
n tîrg/ la prăvălii lumina o
zăvoreşte oblonul./ Prin gratii de
rugină vezi, mîniet, patronul/ pe
ucenici îi ceartă; s-a scuturat un tei –
unei leliţi desculţe, la un cîntar,
ovrei, îi măsură o chilă de borş ori

de scrumbie./ Pe rafturi cu unelte
ori cu galanterie,/ au scos păiangăni
aţe din pîntec şi pîndesc./ E
tîrguşorul umed, ploios şi ovreiesc/
şi mîţe de funingeni visează lună
nouă./ O fată roşcovană stă-n prag,
pierdută. Plouă.” (Provincie, XVII).

Filosofia hasidică (hasidut) e
vizibilă în arhetipurile abisale ale
poeziei sale de început. În pioşenia
sa, hasidul trata cu egală evlavie
toate alcătuirile de pe pămînt. E
convins că şi cea mai insignifiantă
dintre ele mărturiseşte prezenţa lui
Dumnezeu. Această idee centrează
întregul univers poetic transpus în
Psalmul lui Adam: „…ştiu bine,
Doamne, c-ai rămas aici,/ în greier,
ştiu, sau poate-n levănţică./(…)/ de
ce te-ascunzi în ploaie şi furtună/
cînd eşti în toate oasele din mine?”.
Răzbate aici ceva din interogaţiile
lui Iov, însă tonalitatea e alta: „Dacă
am greşit, de ce mă umileşti,/ De
ce-mi dai toate, o, de ce-mi dai
toate/ şi numai fumul jertfei se
întoarce/ ca să ne spuie că suntem
pămînt?”. Psalmul acesta e un apel
al inteligenţei deznădăjduite.
Prezenţa sacrului este singurul său
dar rîvnit: „Sunt nopţi în care stelele
fac semne/ şi nopţi în care cad – în
van le caut/ a doua zi, ca un nebun,
în cîmp - / aş vrea să fie semne de la
tine.”

Alteori sunt trimiteri directe la
Sfînta Scriptură şi Kabbala. Pentru
kabbalişti, faptul că cele două
cuvinte care denumesc divinitatea
(Elohim) şi natura (ha-teva) au
aceeaşi valoare numerică  este mai
mult decît un simbol. este certitu-
dinea unei egalităţi de substanţă
între natură şi divinitate. Despre
existenţa acesteia mărturiseşte
poezia de tinereţe a lui Fundoianu:
„…poate că tu eşti, Doamne, însuşi
grîul şi frumuseţile,/ poate că tu
eşti însuşi Viaţa mediocră şi bună/
…(dar eu, în locul tău, Doamne, mă
uit la furnicile roşii/ şi meditez
despre păpădie, cum tu meditezi
despre viaţă”. (Psalm – Dimineaţa e
pură…).

Dacă hasidinii vedeau stadiul
de egalitate întru divinitate ca pe o

ultimă treaptă a sfinţeniei lor,
pentru kabbalişti blasfematorii,
orgoliu a mai adăugat o treaptă.
Capabili „să-şi re-creeze lumea” şi
„să se re-creeze pe sine” (Conform
Zohar, I, 4 b; II, 198, a), kabbalistul
capătă această ultimă treaptă vani-
tatea luciferică a unui uzurpator.
Această erezie l-a bîntuit pe tînărul
Fundoianu. Ca probă în acest proces
de infidelitate transcedentală stau
versurile:” o, de-aş şedea pe jilţul
tău, o, Doamne” ( Psalm – Daca aş
putea gîndi…) sau „ Şi or să vie toate
alte minţi/ ce-or să duce la strigătul
blasfemic din Psalmul leprosului:
„O, dacă-ai fi şi tu ca mine,
Doamne! / O, dacă-ai fi şi tu lepros
ca mine/ Ştiu bine, Doamne, / că tu
eşti teafăr fiindcă-s eu lepros/ că am
ieşit egal din nefiinţă - / că
prosternarea mea îţi dă mărire,/ că
neştiinţa mea îţi dă ştiinţă,/ că
slăbiciunea mea îşi dă putere,/ că
murdăria mea îţi dă lumină.”.

Se ştie că idealurile colectiviste
şi egalitariste ale hasidismului tîrziu
au nivelat drumul comunismului.
Cît timp a frecventat cercurile
socialiste, Fundoianu : „ Uita-vom
de-a lumii înţelepciune/ căci tari
vom fi, şi singuri ne-om fi farul”
(Spre ideal) sau „Să cînte frumuseţea
şi să arate zorii,/  Cînd pacea şi
frăţia vor fi triumfătorii,/ şi versul
lui deştepte dorinţe de altă viaţă,/
mai dulce, mai frumoase, mai
tainică, măreaţă,/ să cînte frumu-
seţea şi vlaga tinereţii!// Aceasta ţi-
e menirea, poete, -n largul vieţii”
(Menirea poetului).

Inegale, versurile de tinereţe ale
lui Barbu Fundoianu nu pot fi
înţelese decît ca arderile unei mistici
ratate, aceeaşi mistică (hasidut) ce a
fecundat, în alt registru, şi mişcarea
DA-DA. Ca toţi cei trecuţi prin
vertijul unei modificări interioare
datorate apropierii de cuvîntul
absolut, şi Fundoianu a  crezut o
vreme că „se poate modifica reali-
tatea prin cuvînt”. Abia tîrziu, cînd
pentru el metafizica şi morala şi-au
tras obloanele, a realizat că a-l căuta
pe Dumnezeu înseamnă, de fapt,
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„primejdia de a-l pierde” ( Cîteva
cuvinte pădureţe).

Creaţia poetică originală
franceză a lui Benjamin Fondane a
fost adunată în volumul antologic
Le male des fantomes (1980) e alcătuit
din cîteva cicluri separate de
versuri: Uliysse, L’exode, Titanic, Au
temps du poeme, Poemes epais. Ideile
de rătăcire, de exil printre oameni,
de paradis pierdut, de univers al
copilăriei, ca stare de graţie sunt
centrale în aceste poezii.

Eroul Odiseei e asumat în chipul
cel mai explicit ca ipostază a eului,
reflex al unei biografii concrete, dar
cu valenţe existenţiale. E o
identificare cu soarta apatrizilor
emigranţilor, dezmoşteniţilor istori-
ei. Or, o asemenea identificare
atrage imediat imaginea  lui
Ahasverus, legendarul Jidov
Rătăcitor, om fără ţară şi fără pace,
călător tragic prin destin, alungat de
pretutindeni.

Poemul lui Fondane debutează
abrupt-confesiv. Se exprimă direct
condiţia dramatică a eului, poet şi
călător solitar, marcat de sentimen-
tul morţii, cu evocarea stingerii
printre străini a lui Armand Pascal,
soţul surorii Lina: „Eram un mare

poet, născut să cînt Bucuria/ - dar
eu oftez în cabina mea”. Cenuşa ce
„cîntăreşte greu în valiza” poetului
concentrează, din prima secvenţă,
esenţialul mesajului. Noul Ulysse va
purta mereu cu sine acest bagaj
devenit simbolic al unei morţi, al
unei înfrîngeri. Întregul poem e
dramatic şi cu accente profetice, de
extracţie biblică: „Mi-e aşa de mare
milă de oameni/ mă urăsc şi-mi
sunt şi drag/ mă iartă că sunt viu,
că scriu poeme,/ încă-s aici, vorbesc
doar cu fantome// e vreun răspuns
ori nu pe undeva/ la întrebările
omului? şi Dumnezeu/ Există,
Dumnezeu al lui Isaia, care din ochi
va şterge/ orişice lacrimă şi va
învinge moartea?”.

Lumea de care poetul s-a
despărţit mai lasă ecouri de-a
lungul întregii compoziţii. Obsesia
evaziunii marine, a desprinderii de
locuri şi oameni ilustrează aceeaşi
nelinişte şi suferinţă, aceeaşi
năzuinţă de eliberare. Într-o
secvenţă, oceanul îl face să se
gîndească la cîmpiile Basarabiei cu
ţăranii fugind în vreme de război
din faţa austriecilor. Altundeva apar
Iţcanii Sucevei, punct de frontieră al
imperiului. Din aproape în aproape,

memoria se lărgeşte patetic spre
emigranţii biblici, arhetipali, cu
trimiteri la exod, la fuga din Egipt şi
traversarea dramatică a Mării Roşii
„cu suspinul din Decaloc”, ori
nostalgia frumoasei din Cîntarea
Cîntărilor.

Gestul identificării cu condiţia
emigrantului rătăcitor, revine ca
laitmotiv al poemului. Stările de
spirit sunt mereu tensionate,
contradictorii, oscilînd între voinţa
de a continua o călătorie fără sfîrşit
şi tentaţia abandonului, sub semnul
oboselii, al singurătăţii şi al
deziluziei. Ipostaza de Ulise-Sisif
cunoaşte noi şi noi reluări, semn al
unei vitalităţi neliniştite: „Iată
adevărul, sunt singur/ singur în
noaptea mea în care mi se culcă
umbra.” . Partea de reportaj mai
mult sa mai puţin liric reţine
momente precise, date calenda-
ristice.

Zigzagul fără de sfîrşit al
exilului şi nu căutarea dezlegării
marelui mister promis la Judecata
de Apoi devine elementul esenţial al
poeziei lui Barbu Fundoianu, care,
de-a lungul întregii sale evoluţii,
cunoaşte o serie de metamorfoze
lesne de descoperit atît în poezia
scrisă în limba română, cît şi în cea
scrisă în limba franceză.
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Irina GHIORGHIASA

De la rătăcire la
călătoria interioară.
Zacharias Lichter, un „evreu rătăcitor” al secolului XX

n criteriu de clasificare a
romanelor postbelice aduce
în prim-plan factorul

politic, având în vedere amprenta
incontestabilă pe care regimul
totalitar şi-a pus-o asupra direcţiei
literaturii române după 1945. Ion
Simuţ1 propune o clasificare a
operelor scrise în perioada
comunistă în patru categorii:
literatura oportunistă (a scriitorilor
care şi-au pus creaţia în slujba
propagandei comuniste), literatura
evazionistă (care a încercat evitarea
cenzurii, în măsura posibilului, prin
explorarea unor teritorii fictive
îndepărtate de realitatea imediată),
literatura subversivă (aparţinând
scriitorilor care, în forme aluzive,
mascate, abordează realitatea
contemporană dintr-un unghi
critic), literatura disidenţei şi a exilului
(a celor care fie s-au opus deschis
politicii regimului comunist, fie au
ales calea expatrierii). După criterii
similare operează şi Eugen Negrici2,
care  vorbeşte despre „literatură
aservită”, pe de o parte, şi de
„literatură tolerată”, pe de altă parte.
Apariţiile literare din ultima
categorie sunt modelate fie de

1 Simuţ, Ion, Incursiuni în literatura actuală,
Oradea, Editura Cogito, 1994, p. 160 şi urm.
2 Negrici, Eugen, Literatura română sub
comunism. Proza, Bucureşti, Editura Fundaţiei
PRO, 2002 , p. 199.

„aspiraţia către adevăr” (exemplul
unor autori precum Marin Preda,
Augustin Buzura, Al. Ivasiuc,
Mircea Ciobanu), fie de „aspiraţia
spre literaritate” (care desemnează
orien-tarea „estetizantă” a unor
romancieri precum Ştefan
Bănulescu, Sorin Titel, Nicolae
Breban, Constantin Ţoiu, D. R.
Popescu, George Bălăiţă, Ştefan
Agopian, Mircea Horia Simionescu
ş.a.). Criticul identifică două
probleme esenţiale ale prozei
române de după 1964: „În concluzie,
două vor fi, după 1964, chestiunile
capitale ale prozei româneşti: problema
literarităţii (a literaturii ca literatură) şi
problema adevărului (a literaturii ca
reflectare). Aspiraţia la adevăr va da
naştere unei proze politice, de tip
justiţiar, iar aspiraţia la literaritate –
unei proze interesate de efecte estetice,
apolitice în intenţie, nu şi în consecinţe
şi care nu va întârzia să devină, după o
vreme, evazionistă, formalistă,
autoreflexivă.”

Cum ar putea fi calificat, după
aceste criterii de clasificare a prozei
române postbelice, romanul lui
Matei Călinescu, Viaţa şi opiniile lui
Zacharias Lichter, căruia Eugen
Simion îi consacră un capitol aparte
(incluzându-i şi pe Al. Ivasiuc, Paul
Georgescu, Ion Biberi) – Eseul
romanesc - în lucrarea Scriitori
români de azi? Desigur, drept
„literatură ca literatură”. Vorbind

despre circumstanţele apariţiei
volumului Viaţa şi opiniile lui
Zacharias Lichter, Matei Călinescu le
asocia cu perioada „postcenzurii”:
„La începutul anilor ’60, când am scris
majoritatea micilor capitole din care e
alcătuit acest volum, „precenzura”,
terifiantă în anii ’50, devenea pe zi ce
trece mai puţin aspră, în pregătirea
anului 1964, când aproape toţi
prizonierii politici aveau să fie eliberaţi
şi când a început perioada de quasi-
liberalizare de care am mai vorbit. Fiind
vorba de-un „text de sertar”, din care
rareori citeam câte unui prieten,
autocenzura a fost minimală. Ea a
constat, în principal, în plasarea
acţiunii şi personajelor într-o abstractă
perioadă interbelică. Dar anume ironii
vizând situaţia postbelică şi, mai precis,
comunistă, au rămas. […] Cenzura,
când i-a fost prezentat textul spre
sfârşitul lui 1968 sau începutul lui
1969, a avut surprinzător şi aproape
umilitor de puţine obiecţii – iar pe
deasupra acestea erau, din punctul meu
de vedere, ridicol de nesemnificative.”3

Aşadar, un volum al unei perioade
în care, în literatura română,
începeau să se reînnoade firele
rupte brutal ale marii literaturi.
Scriitorul a mărturisit că a avut „tot
felul de îndoieli” cu privire la acest
volum, dată fiind aprobarea

3 Călinescu, Matei, Vianu, Ion, Amintiri în
dialog, Iaşi, Editura Polirom, 2005, p. 100.
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manuscrisului de către cenzură, care
confirma „caracterul inofensiv” al
acestuia. Mărturie care accentuează
ideea de deformare a percepţiei
valorilor, dar şi de modificare a
propriei capacităţi de autoevaluare,
născute de o perioadă în care
literatura de calitate era îngropată
într-o avalanşă de opere ilustrând
„literatura aservită”.

Dincolo de contextul apariţiei
romanului, este de remarcat
pluralitatea perspectivelor/a posibi-
lităţilor de lectură şi de interpretare
pe care le propune acesta. Un prim
nivel de lectură se raportează,
inevitabil, la momentul redac-
tării/al apariţiei. Viaţa şi opiniile lui
Zacharias Lichter s-a vrut un roman
de protest împotriva unei realităţi,
personajul central fiind unul
contestatar, ironic la adresa unui
regim. Antologic, în acest sens, este
capitolul intitulat Inocenţă şi
culpabilitate, în care Zacharias
Lichter împărtăşeşte un „gând
utopic”: „Visez de mult – vis imposibil
şi tocmai din pricina asta tenace – o
uriaşă răsturnare socială prin
transformarea majorităţii oamenilor în
cerşetori; îmi dau însă acum seama că
trebuie să le fac şi hoţilor un loc în
această măreaţă revoluţie. Toţi vor
munci în mod liber şi gratuit; ca să
trăiască, unii vor cerşi, alţii vor fura;
ideal ar fi ca cerşetorii să ceară hoţilor,
iar hoţii să-i fure pe cerşetori: iată cum
îmi apare azi cetatea perfectă!” Peste
tot, însă, limbajul aluziv deschide
posibilităţi de evadare din sensul
concret, mesajul de ansamblu se
dezvăluie subversiv şi prea puţin
inocent la adresa „măreţei revoluţii”
reprezentată de instaurarea modelu-
lui omului nou. Adevărului socialist
îi este opus principiul „mint, deci nu
exist”, Anselmus, personajul cu o
biografie fabulos-absurdă, se
străduieşte să pară, ca un exerciţiu
gratuit: „Ceea ce urmărea în fond
Anselmus era să pară: să pară de dragul
de a părea, fără a avea în vedere vreun
ţel de natură practică. Voit incredibile
şi năucitoare, poveştile lui aspirau
totuşi spre un tip special de credibilitate
în marginile imaginarului: o

credibilitate care, o dată acceptate
regulile ei, ar fi devenit în stare să
producă, în mijlocul realităţii uniforme,
banale, o fisură, o cît de mică
deschizătură prin care să se
întrezărească mirajele imaginarului,
jocurile pure ale părerii care nu vrea să
fie altceva decît părere.”

Evident, în circumstanţele date,
romanul lui Matei Călinescu s-a
bucurat de un impact puternic în
rîndul cititorilor: „Impactul pe care l-a
avut ZL la apariţie a fost totuşi mare,
artificial exagerat, aş zice: căci oamenii
erau înfometaţi de orice contrasta cu
universul lingvistic – moral – politic
găunos pe care-l definea limba de lemn
atotprezentă. Lichter apărea ca un
revoltat, ca un zurbagiu al spiritului, ca
un mistic al negaţiei – şi iată că, fără să
îmi dau seama, eu ofeream cititorilor
mei o posibilă alegorie a rezistenţei
morale împotriva comunismului.” 4

Pe aceeaşi linie de interpretare,
dar oferind o mult mai largă
deschidere a sensurilor se situează
opinia lui N. Steinhardt, care vede,
în Zacharias Lichter, simbolul
libertăţii absolute: „Un astfel de om,
aflat în marginea societăţii, e şi el imun:
nici asupra lui nu au de unde exercita
presiuni, nu au ce-i lua, nu au ce-i
oferi. Îl pot oricând închide, hărţui,
dispreţui, batjocori: dar el le scapă. […]
Din sărăcie, neîncredere, neseriozitate
şi-a făcut un crez; se aseamănă unui
animal sălbatec, unei fiare jigărite, unui
tâlhar de drumul mare. E Ferrante
Palla al lui Stendhal. E Zacharias
Lichter al lui Matei Călinescu. E un
iurodivâi laic, un drumeţ neplictisit
[…], un jidov rătăcitor. Şi-i slobod la
gură, vorbeşte de istov, dă glas celor
mai primejdioase anecdote, nu ştie ce-i
respectul, toate le ia de sus, spune ce-i
tece prin minte, rosteşte adevăruri pe
care ceilalţi nu-şi pot îngădui să le
şoptească. E copilul din povestea regelui
gol, a lui Andersen. E bufonul regelui
Lear. E lupul din fabula – şi ea
îndrăzneaţă – a lui La Fontaine: habar
nu are de zgardă. E liber, liber, liber.”5

4 Ibidem, p. 101.
5 Steinhardt, N., Jurnalul fericirii, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 1992, p. 199.

Pentru a ilustra „evoluţia”
acestui personaj, autorul nu putea
să adopte decât formula narativă a
eseului romanesc. Formulă narativă
puţin uzitată în literatura română
până la momentul apariţiei
volumului, romanul – eseu oferă
posibilitatea prezentării unor ample
reflecţii/meditaţii pe diferite teme,
fără a impune un pretext narativ şi
fără a „complica” „intriga” cu
substanţa unor evenimente care ar
trebui urmărite de naratar.

Pretextul romanului călines-
cian este reprezentat de evocarea
unei personalităţi aparte, Zacharias
Lichter, de către un „biograf”, voce
narativă subiectivă, care prezintă –
interesant pentru ceea ce se obţine
prin suprapunerea „punctelor de
vedere” - , obiectiv şi aproape
impersonal, „viaţa şi opiniile”
personajului evocat. Impersonaliza-
rea discursului este, însă, aparentă,
căutată, fără consecinţe în planul
relatării, pentru că epicul este cvasi-
inexistent, dar facilitând exprimarea
unor opinii despre „personajele”
care apar în scenă, despre „flacără”,
„curaj”, „imperiul prostiei”, „copii”,
„poezie” etc. Atribuind aceste opinii
unui personaj care nu e, de fapt,
personaj real de operă epică,
prezentându-le într-o formă obiec-
tivă, detaşată, discursul dobândeşte
un grad maxim de generalitate,
devine al oricui, oricând.

Calitatea de personaj a lui
Zacharias Lichter e discutabilă prin
raportare la canoane şi uşor de
contestat. Inspirată de un model
real – Genu Ghelber - , această
figură unică în literatura română
dobândeşte, în plan fictiv, statut de
„profet” sau, mai corect spus, de
„antiprofet”. Pentru că lui Zacharias
Lichter i se atribuie, ca trăsătură
principală, negaţia. Fizic, personajul
se înscrie în categoria anti-
modelelor, e urâţenia personificată –
„făptura lui ciudată, de o urâţenie
neverosimilă”, „cu silueta lui groasă şi
strâmbă”, „atrăgând atenţia printr-un
aspect mizer, de cerşetor zdrenţăros, dar
şi printr-o purtare insolită şi parcă
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ostentativă”6 – ceea ce înseamnă
ignorarea aspectului material, a
întrupării, ignorarea sinelui, dispar-
iţia figurii în spatele prezenţei
spirituale. În spirit romantic,
dimensiunea spirituală a persona-
jului e construită antitetic, submi-
nând clişeele „cocoşatului de la
Nôtre-Dame”. Spiritual, Zacharias
Lichter nu se construieşte numai pe
o singură dimensiune, ci pe o
pluralitate de trăsături, care îi
asigură universalitatea şi adapta-
bilitatea în orice circumstanţe: „Prea
puţini ştiu însă că sub această înfăţişare
se ascunde personalitatea incandescentă
a unuia dintre ultimii coborâtori ai
rasei marilor profeţi de altădată. De
altfel, cercetate mai de aproape, înseşi
aparenţele izbitoare care l-au
transformat într-un soi de „personaj”
îşi pierd în bună măsură caracterul lor
pitoresc, sugerând mai degrabă un
amestec enigmatic de angelic şi de
monstruos…”7

Matei C[linescu

Subordonat spunerii, perso-
najul trăieşte numai prin actul de
comunicare (aici, o altă aluzie la
realitatea contemporană apariţiei
romanului, care era învăluită în
tăcerea apăsătoare a fricii, sentiment
obsedant), urâţenia lui dispare sau
este ignorată, deoarece personajul
trăieşte cu adevărat numai cât timp
comunică: „întreaga lui făptură
participă la efortul expresiei, pătrunsă

6 Călinescu, Matei, Viaţa şi opiniile lui
Zacharias Lichter, Iaşi, Polirom, 2004, p. 9.
7 Ibidem, p. 9

parcă de necesitatea spunerii.
Fascinante îi sunt mai ales mâinile, care
aruncă în aer, cu repeziciune, semnele
unui limbaj vizual misterios; atinse din
când în când de teribila flacără a
purităţii divine, umflate de arsura ei,
dar niciodată retrase din dogorâtoarea ei
zbatere.”8

Predicile „profetului în deşert”
(la propriu şi la figurat) se
circumscriu negaţiilor – „Circul,
forma cea mai de jos a spiritualului,
exprimă conştiinţa spectacolului absurd
al existenţei. Acela care-şi dă seama că
nu este decât un clovn, obligat să joace
un rol de o umilitoare vulgaritate, acela
care suferă şi se revoltă împotriva
condiţiei lui, ştiind însă că n-o va putea
depăşi, că toate eforturile lui ar fi
inutile, trăieşte sub grosolana cupolă de
pânză putredă a circului lumii.
Suferinţa şi revolta lui nu se pot
manifesta decât prin ironie. […] Toţi
oamenii sunt clovni – susţine Zacharias
Lichter -, numai puţini au însă
revelaţia metafizică a acestei condiţii.”9

- , confirmându-i statutul şi accen-
tuându-i singularitatea. Flacăra
divinităţii, care îl atinge,
subordonându-l, îl obligă să trăiască
la alt nivel, incompatibil cu acela al
umanităţii care se circumscrie
limitelor normalităţii. Zacharias
Lichter e portretizat sau se
defineşte/capătă contur prin
raportare la alte prezenţe.
Perspectiva e, de obicei, antitetică.
Leopold Nacht se situează, prin
tăcerea absolută, la antipodul
comunicării expansive a lui Lichter.
Poetul – golan e „o forţă distrugătoare
de mituri”, în timp ce Zacharias
Lichter e un creator „lucid” de
mituri. Simbolului Adrian Leones-
cu, „foneticianul” obsedat de
pronunţia perfectă, într-un efort
steril şi inutil, i se opune
efervescenţa creatoare, inventivita-
tea debordantă a lui Zacharias
Lichter. Anselmus construieşte o
lume care nu are nicio legătură cu
realitatea, amăgindu-se şi încercând
să scape oricărui determinism,

8 Ibidem, p.10
9 Ibidem, p.14, 15.

negând, prin această atitudine,
existenţa lui însuşi. În antiteză,
Zacharias Lichter construieşte lumi
pornind de la realitate, pe care nu
numai că nu o contestă, ci o supune
propriului proces de interpretare,
anulându-i caracterul constrângător.
Singurul personaj pe care Zacharias
Lichter îl respinge cu toată forţa
sufletească este doctorul S.
Reprezentant  al gândirii pozitive,
raţionale, doctorul S. stârneşte în
„profet” teama incontrolabilă de
dezvăluire, de aflare a resorturilor
propriilor procese mentale. Respin-
gând-o, Lichter îşi acceptă nu numai
condiţia, ci şi imposibilitatea de a
scăpa acestei condiţii. Pentru el,
soluţia evadării din sine nu este
posibilă, deoarece „are conştiinţa
autentică şi gravă a absurdului
existenţei”.10

În acelaşi sens, al disoluţiei în
propria persoană, semn al împăcării
supreme cu sine, Zacharias Lichter
teoretizează despre mască şi semni-
ficaţiile ei: „În ceea ce mă priveşte –
explica Zacharias Lichter -, am izbutit
să-mi transform propriul chip într-o
mască; fiind avantajat fără îndoială şi
de ceea ce toată lumea consideră imensa,
respingătoarea, monstruoasa mea
urâţenie. Căci – aţi observat? – o mască
trebuie să fie în primul rând – aşa ne
învaţă convenţiile sociale – urâtă…
Dar ce este urâtul? Durerea de care ne
temem este urâtă; râsul de care ne
temem este urât; adevărul de care ne
temem e urât; or, eu sunt toate acestea.
Şi de aceea, chipul meu nu este numai o
mască, ci masca măştilor.”11

Romanul lui Matei Călinescu
este scris pentru personajul eponim.
Titlul anunţă caracterul de „biogra-
fie” al scriiturii, deşi formula e
convenţională. „Viaţa” lui Zacharias
Lichter e abia schiţată, prin câteva
detalii care urmăresc obţinerea
autenticităţii – „portretul”, cerşitul
pentru subzistenţă (cerşit însoţit de
formula ironică „Ajutaţi un biet
metafizician”, spusă „cu tonul cu care
ar vorbi despre o groaznică

10 Ibidem, p. 77.
11 Ibidem, p. 137.
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infirmitate”), prânzul în aer liber,
„într-unul dintre parcurile sau
scuarurile din centrul oraşului”,
îngrijirea unei bătrâne pe moarte.
„Piesa de rezistenţă” a cărţii sunt
„opiniile” lui Zacharias Lichter.
Opinii cu atât mai pertinente cu cât
nu sunt spuse pentru a fi consemna-
te, ci auzite, trăite. Ultimul capitol,
intitulat sugestiv Epilog: Zacharias
Lichter şi biograful său, marchează
trecerea personajului din lumea
fictivă în lumea reală, cotidiană:
„Credeam că mă iubeşti, îi spuse odată
Zacharias Lichter celui despre care
aflase că s-a apucat să-i compună
biografia. De fapt, însă, tu nu te iubeşti
decât pe tine: căci tu nu despre mine
scrii, ci despre tine, substituindu-mi-te
ca un mincinos şi ca un nimicnic; şi
vrei să regăseşti în mine toate mizeriile
şi neputinţele tale şi să le înnobilezi, să
le cuprinzi în aerul arzător şi sterp care
înconjoară făptura mea.” Cu alte
cuvinte, Zacharias Lichter e oricine,
oricând, oriunde. E omul universal,
care nu luptă cu nimeni, care nu
contestă principii, care nu se
revoltă. El are o singură menire: să
vieţuiască – să supravieţuiască,
indiferent de epocă, de timpuri şi de
moravuri. O sugerează clar capito-
lul intitulat Evreul rătăcitor, cu
trimitere directă la legenda
parabiblică cu sensul larg al rătăcirii
în căutarea libertăţii / eliberării de
povara trădării propriului eu:
„Absorbit însă într-o lume a lui,
impenetrabilă, Zacharias Lichter nu-şi
dădea seama de nimic, realitatea
imediată înceta să existe pentru el.
Revenea la viaţa lui obişnuită, ca după
o călătorie foarte lungă, cu un aer
absent şi într-un fel abstract, privirea
însă îi era limpede şi intensă, alcătuită
parcă dintr-o concentrare de largi spaţii
libere. Dacă era întrebat unde fusese,
Zacharias Lichter răspundea pe un ton
de glumă: <<Din când în când mă simt
obligat să redevin – dintr-o pură
solidaritate mrală – Evreul rătăcitor>>.
Şi pe buze îi flutura un surâs
îndepărtat.”

Aspectul eseistic al roma-nului
lui Matei Călinescu serveşte în cea
mai mare măsură finalităţii

urmărite: să transfere nişte experi-
enţe de viaţă concrete într-o formulă
aforistică şi totuşi accesibilă.
Situându-se la limita dintre ficţiune
literară şi nonliteraritate, romanul
lui Matei Călinescu aminteşte de
eseurile lui Emil Cioran. Lipseşte
subiectivitatea acestora, pentru că
autorul/creatorul lui Zacharias
Lichter se vrea un simplu „biograf”.
În realitate, aşa cum însuşi perso-
najul creat o spune, „biograful”
devine el însuşi personaj de roman.
Sub masca atotcuprinzătorului
Zacharias Lichter. Care e un
personaj – sinteză, aşa cum a
remarcat-o N. Steinhardt. De la
profeţii biblici la evreul rătăcitor, de
la magii înţelepţi până la nebunii
bufoni, de la „cocoşaţi” până la
„craii de Curtea-Veche” sau
Sfântuleţul / Sfătuitorul lui Mario
Vargas Llosa, Zacharias Lichter e
personajul – sinteză a tuturor
dezechilibrelor care provoacă reve-
laţii. Nu e un profet autentic, dar
nici nu-şi doreşte să fie. Nu e un
lucid, şi o ştie, contestă existenţa
bunătăţii, a milei şi a răbdării ca
virtuţi ideale, dar le practică firesc,
la scară umană, fără a avea
sentimentul idealului şi râzând
grotesc de tot ce i se pare non-
uman. Mai mult decât atât, acest
personaj e  un mesaj pentru cititorul
din orice epocă, întruchipând ideea
că a renunţa la orice ataşament faţă
de ceea ce e lumesc, de ceea ce
aparţine, a renunţa la a aparţine cuiva
înseamnă a regăsi libertatea
supremă, libertatea ca principiu,
care, în condiţii normale, e
inaccesibilă omului. Şi dacă despre
Zacharias Lichter se poate vorbi ca
despre o persoană reală nu e
romanul lui Matei Călinescu cronica
neromanţată a „cărţii uriaşe” care e
lumea noastră? „Cumplita închisoare
a semnificaţiei” în care „biograful”
regretă, în final, că şi-a închis eroul,
fără scăpare, este, ca în atâtea alte
cazuri din roman, încă o capcană.
Zacharias Lichter nu poate fi închis
într-o semnificaţie, pentru că este el
însuşi semnificaţia absolută, e
flacăra care îşi neagă semnificaţia,

îngheţând „tot ce atinge”. E, cu alte
cuvinte, începutul şi sfârşitul
propriei semnificaţii de personaj
literar, devenind, tocmai/mai ales
prin intrarea în cercul vicios,
credibil dincolo de paginile cărţii.
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Valentin CIUCĂ

Mircea Boiță -
repere stilistice și
axiologice

(1947 – 2010)

esenul se învață, cu culoarea te naști sună un
dicton larg circulat în sfera artelor frumoase.

Există, desigur, și numeroase excepții care confirmă
regula. Mircea Boiță s-a trezit desenând și a făcut acest
lucru în chip natural, formele ivindu-se ca ceva firesc

izvorât din nevoia de a comunica în plan simbolic.
Reputația sa de portretist s-a consolidat în timp prin
miile de exerciții, portretele lui îndeosebi fiind, cu
predilecție, elogii aduse unor personalități, dar și unora
dintre anodinii săi concitadini. Încă din primii ani de

școală la Liceul de Artă Octav Băncilă, din Iași l-
au făcut remarcat de colegi și profesori, faima sa
de desenator prin excelență, atrăgându-i
simpatia generală. Această vocație era previzibil
să-i contureze o precoce notorietate, studiile
liceale asigurându-i posibilitatea unei premature
notorietăți. Pentru elevul de atunci, sârguința și
capacitatea de efort susținut, i-au asigurat
simpatia dascălilor și, uneori, invidia colegilor.
Acest dar natural, dublat de sârguincioase studii,
s-a dezvoltat continuu și prefigura o carieră în
domeniul graficii de șevalet. Elocvent pentru
acest vital apetit stau sutele de portrete realizate
în timp, oamenii simpli, concetățenii sau notorii
personalități fiind surprinși în atitudinile lor
multiple, în caracterologia expresei lor.
Asemenea disponibilitate pornește și de la
remarca potrivit căreia desenul este considerat
rigoarea artei, fiind privit ca eșafodaj pentru
orice alte dezvoltări compoziționale  ulterioare.
Nu există în marea artă a picturii ca desenul
preliminar, eboșa spontană să lipsească, deși
modernitatea a renunțat deseori la schița
prealabilă. Desenul exprimă forma liminară,
conceptul ce anunță dezvoltările cromatice
ulterioare.

D
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Cu referire la creația lui Mircea Boiță desenul este o
componentă majoră a ansamblului operei. Oamenii
simpli s-au trezit cu surprindere imortalizați prin rapide
schițe spontane, febrile chiar, autentice prin sugerarea
elementelor caracterologice individualizante. În sine,
desenul poate fi privit ca o arhitectură a eului, o
spontană impresie despre notația efemeră, dar autentică.
Nu ajunge decât rareori la șarjă amicală sau caricatură.
Artistul caută atipicul, nota personală a figurii, unicitatea
fără a exagera unele elemente de anatomie în beneficiul
caricaturalului. De la iluștri înaintași a deprins arta de a
suspenda clipa în favoarea eternului. Seria de portrete
consacrate unor slujitori ai radioului ieșean, remarcabile,
au generat o veritabilă galerie de caractere, unde unii s-
au regăsit nu așa cum credeau ei, ci așa cum sunt cu
adevărat. Artistul Mircea Boiță nu putea face concesii
flatante din pricina faptului că se afla de timpuriu în
slujba adevărului care, vorba anticilor, trebuie să le fie
oamenilor cel mai drag lucru.

Nu pleca niciodată de acasă fără caietul de schițe,
oferta realului fiind permanent vastă și seducătoare.
Nesfârșitele ședințe de consiliu școlar,  întâlnirile anoste
de la Primărie, chipurile blazate ale participanților, erau
o inepuizabilă sursă de exersare a potențialului grafic,
mereu în așteptarea unui client ațipit sau a vreunui
orator ditirambic. Umorul fin al artistului se degajă firesc
asemenea unor neutre atingeri de floretă care nu ucid, ci
doar te trezesc la realitate.

Alteori, schițele prealabile pentru compoziții
complexe sunt un fel de textură de linii ca un fel de
canava pe suprafața căreia așteaptă în tihnă o viitoare
operă. Pentru Mircea Boiță desenul a fost, desigur, o
religie a rigorii și a neconvenționalului, artistul fiind liber
în zonele fanteziei creative. În pirogravură se manifesta
la fel de liber ca și în alte tehnici pe care le-a
experimentat. Avea manualitatea unui spontan și
rigoarea unui arhitect, ceea ce indică o bună relație între
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formă și ansamblu. Când picta icoane respecta canonul
impus de erminii și adăuga în cromatică câte ceva din
propria sa credință.

Pe acest fundament de o remarcabilă stabilitate,
pictorul a putut evolua firesc, fanteziile imaginative din
pictură fiind suportul originalității, al libertății de a
inventa realități nu atât reale, cât posibile. Un anumit
spirit geometrizant cu vizibile racorduri prin voluptoase
și generoase curbe se subordonează spiritului lucrării,
unde detaliul dă seamă despre ansamblu. Deseori,
privitorul are sentimentul că este convocat în spații
virtuale, onirice, eliberate de povara naturalității.
Desprinderea de contingent a fost momentul crucial al
lansării în spațiul eteric al imaginației, structura
compozițională devenind liberă de construcțiile strict
formale. Asumarea libertății presupune însă și riscurile
aferente. Destructurarea ansamblului poate genera

derapaje în oniric sau într-un perimetru al abstractului
de care nu pare a fi fost interesat decât pasager sau ca
exercițiu de imaginație.

Mircea Boiță a trăit permanent în cultul familiei.
Soția apare în câteva excepționale portrete, la vârste
diferite, frumusețea fizică subliniind, în viziunea
artistului, nuanțele subtile ale tandreții și respectul
pentru partener.  Ochii, ca poartă a sufletului îi permit
artistului să facă din ei un fel de poem fără cuvinte, un
elogiu creatorului divin. Această prezență providențială
face din blândețe și omenie o carte deschisă tuturor. În
relație cu copiii, pictorul le urmărește evoluția,
schimbările fizice și mentalitatea, devenirea lor în plan
uman și social fiind argumentele ordinii morale și
credinței. Fiecare portret devine un fel de scrisoare de
dragoste, așa cum se întâmplă și în cazul fratelui mai
mare, a părinților, veritabile icoane din iconostasul
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credinței. Picturalitatea exprimă autenticitatea vieții
lăuntrice, fizice și metafizice, locul în lume și iubirea ca
pasaj către Dumnezeu. Și acesta își face loc printre
ceilalți, o serie de compoziții simbolice asociază chipuri
sacre cu figuri cunoscute, inclusiv pictorul într-o
structură plastică liberă de gravitație, plutind în spațiul
imaginației. De după fragmente de rame și tablouri,
ochiul interior vrea să perceapă și haosul și ordinea
lumii. O aflăm în suavitatea portretelor copiilor săi, a
altora, cântecul vârstelor fiind, ca la Lucian Blaga un
hronic al curgerii universale.

Autoportretele lui Boiță nu sunt strigăte orgolioase în
numele talentul ci, mai degrabă permanente sfieli și
semne de autentică modestie. În portretul de familie,
personajele exultă sub lumina împlinirii și frumuseții, el
asumându-și doar postura de zugrav chemat să scrie,
după puteri, cronica în imagini a familiei. Portretele
părinților, ale fratelui cel mare, sunt prin dimensiune
spirituală niște veritabile rugăciuni. Între membrii
familiei, se includ și alte câteva personaje între care și
Criticul, o făptură enigmatică și personalizată prin
existența ochiului interior, capabil să surprindă
deopotrivă frumusețea luminii și umbrele și
penumbrele zilei. Acest elogiu are sensul unei
convingătoare prietenii intelectuale, spirituale prin
dialogul asupra problemelor valorii, ale perenității ca
ipoteză a durabilității în timp a bunurilor simbolice,
spirituale.

Zona compozițiilor sacre, sugerează prezența unui
spirit divin, apt să dea un sens vieții și morții totodată.
Construcțiile compoziționale pe verticală sugerează
raporturile  solidare cu divinitatea. Fragmentele risipite

trimit în zona imaginarului, unde fiecare se poate întâlni
cu propriul Dumnezeu. Heruvimii  anunță veștile cerești,
alte ființe ale intervalului dintre om și Dumnezeu
participă la spectacolul inițierilor în sacralitate. Ideea de
armonie ca premisă a eliminării haosului se regăsește la
Mircea Boiță ca o aspirație divină. Scenele cu Iisus
Hristos au sensul mântuirii, al iubirii aproapelui și a lui
Dumnezeu. Sacrificiul înnobilează omul și-i arată calea.
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Filosofice și spirituale, compozițiile  acestui ciclu nalță și
trimite la meditație. Privite uneori ca o furibundă
cavalcadă scenele imaginate de artist au tensiunea unei
apocalipse. Cavalcadele cu final imprevizibil trăiesc din
sens și, mai ales, din memorie afectivă.

Acest ciclu de lucrări, cel mai elaborat din întreaga
creație a artistului prin idee și stilistica formelor, exprimă
Apocalipse previzibile, spaime și exaltări religioase.
Dominat de interogații fără răspuns, de căutări ale
absolutului, pictorul face trimiteri la un expresionism al
formelor angulare, dezmembrări ale formei și ritmuri
interioare apocaliptice. Straneitatea unor astfel de viziuni
iese din tiparul stilistic al artistului, anticipând
momentul Judecății de apoi. În acest perimetru spiritual,

Mircea Boiță atinge maximul fervorii imaginative în
construcția imaginilor. Tutelar, Dumnezeu își face
permanent simțită prezența și intervine chiar în gândirea
și sacrificiul asumat al artistului. Jertfa sa este condiția
atingerii pragului sfințeniei, dar și al revoltei interioare
deoarece limitele omului nu-i permit să dezlege misterul
creației. Îmi imaginez că, asemenea unor alți mari pictori
care lăcrimau atunci când pictau Criști  pe drumul
Golgotei sau țintuiți pe cruce, pictorul trăia aceleași stări
sufletești. A defini acest bulversant ciclu echivalează cu
intrarea într-un labirint al creației divine a cărui ieșire nu
poate fi decât permanent enigmatică și imprevizibilă.
Mircea Boiță, prin aceste meditații dureroase, s-a
purificat anticipând prin spirit și jertfă marea trecere...



Iarna 2012 | Contact international 69



70 vol. 22, no. 1 (91-93)| Iarna 2012

Autoportretele artistu-
lui necesită comentarii la
fel de nuanțate ca acelea
privind frumusețea divi-
nă. Pictorul, generos cu cei
din proximitatea sa afec-
tivă, răsfățați adesea de un
tată iubitor, pe sine nu se
menajează, unele imagini
ale sale fiind din perime-
trul expresionist. Acest
lucru nu scade cu nimic
valoarea demersului.

Dimpotrivă… Peisa-
jele acuarelate, pastelurile
țin de subtilitate și de o
tandrețe pe care o revela
uneori. În operă, acest sen-
timent se traduce printr-o
eleganță spirituală desă-
vârșită, prin respectul față
de artă și de el însuși.
Familia i-a fost un templu

unde s-a închinat statornic și unde, desigur, s-au
născut o parte din visările sale colorate. Un astfel
de om și artist onorează neamul din care s-a
născut și lumea căreia îi aparține. Luciditatea ne
obligă la firești exerciții de prețuire și solidaritate
intelectuală. Pentru mulți admiratori ai săi, casa
în care a trăit și a creat trebuie privită ca o insulă
de frumusețe, loc unde grațiile pot fi văzute
uneori dansând. Absența fizică a artistului va
deveni atunci o prezență inefabilă… Gropnița va
semăna cu iluzoriile grădini ale Raiului…
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Constantin DRAM

O insulă şi mai
multe femei

nul 1966 e atât de departe de noi! Pe atunci
apărea Magicianul lui Jowles, carte despre
care autorul spune că o mai încercase şi în

deceniul anterior fără ca ea „să se scrie”, totuşi. A
fost nevoie de un întreg climat propice; printre
altele, o descătuşare uriaşă ce începe în aceşti ani şi
re-configurează o infinită problematică privind
statutul femeii, al feminităţii, al sexualităţii. Nu e un
secret faptul că personajul masculin, în general, are
o soartă nu tocmai roză în romanele lui Fowles.
Dacă ne amintim de „eroul” din Iubita locotenentului
francez şi de tribulaţiile sale de tot felul, dacă îl
vizualizăm în micimea şi cupiditatea lui , în
neputinţa lui decizională, în felul în care
deschiderea culturală a unei femei considerate
inferioară îi depăşeşte mica mentalitate de baronet
burghez, dacă îi pricepem clamările după cea căreia
tot nu-i pricepe misterul, profunzimea intelectuala,
subtilitatea şi infinita capacitate de adaptare, atunci
înţelegem de ce Iubita… însemnase marea
recunoaştere internaţională a scriitorului (apăruse
la doar trei ani după Magicianul)  şi de ce pregătirea
unei complicate afaceri se face deja în cartea
apărută în 1966 (scrisă în anul anterior, supusă unor
modificări, peste încă un deceniu).

Spre finalul acestui roman (a cărui acţiune se
petrece în anul 1953, în mare parte pe o insulă
grecească) o femeie cu o vârstă de cam jumătate de
secol este cea care îi devoalează bietului erou
masculin (tânăr profesor englez pe o insulă la
început extrem de anostă!, profesor purtând un
nume ce ne poartă în copilăria unui gen de roman:
îl cheamă Urfé, ca pe autorul unui celebru roman

din alte timpuri)
lucruri nemaiauzite pentru urechile de pe atunci,
pledând pentru o sexualitate larg tolerantă şi
făcând o disociere lipsită de ipocrizie între plăcerea
fizică explicită şi voluptăţile spirituale, bazate pe
confortul unei armonii relaţionale. Dar ceea ce şi
mai năucitor pentru un tânăr ce are o anume
labilitate emoţională şi care singur îşi învinovăţeşte
atitudinile şi soluţiile alese în viaţa sa sentimentală
este faptul că această doamnă ce nu-şi arată vârsta
este şi mama (cel puţin la nivelul teribilei
ambiguităţi ce caracterizează tot textul) celor două
surori gemene, deosebit de frumoase, care au
bulversat existenţa celui supus unui adevărat
experiment psihologic, desigur, fără să o ştie.

Când ajunsese pe acea insulă, englezul nostru,
taxat mai încolo pentru insuficienţa sa intelectuală
şi morală, dar destul de apropiat de ce înseamnă şi
Longos cu inocenţii adolescenţi din romanul său şi
Shakespeare cu toată agitaţia din Furtuna, găseşte,
mai degrabă, datele unui tablou anost. Un colegiu
cu mofturi, elevi ca toţi elevii, colegi dintre care
mulţi nu vorbesc decât greacă, un sat oarecare,
obligaţii didactice împovărătoare. În spate, o relaţie
de a cărei rupere a fost preocupat cu un interes
major şi un avertisment dat de un înaintaş al său,
referitor la o anume „sală de aşteptare”. Sunt
elemente multe şi puţine, pentru o insulă şi un
personaj; la urma urmei însă, Atena nu e foarte
departe şi fiorul masculin determină asemenea
plecări mai cu seamă pentru vizitarea unor anumite
locuri mai degrabă vinovate, cum se va şi crede,
după ce un doctor român – Patarescu!– îl va face să
creadă că suferă, hm, de o boală sigur ruşinoasă!

A
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E una dintre cele mai erotice insule din
literatură, fără să ne referim, desigur, la aceea
descrisă de Tournier, pe care Vineri, un nou
personaj-rival faţă de Robinson, o posedă frenetic şi
la propriu, într-o rară competiţie de gen cu cel care
ar trebui să îi fie stăpân. Dar pe insula Magicianului
altele sunt regulile, impuse de un ins psiho-pato-
para-normal, mult prea deştept şi învechit în rele
ultra-intelectuale, plătind un tribut ambiguu
propriei ambiguităţi şi ambiguizări intelectuale (pe
vremea când scria Fowles acest roman, Empson se
ocupa de cele şapte tipuri de ambiguitate, spre
deliciul unor cititori din ultimele trei decenii cu
adevărat culturale, din păcate ale unui secol
încheiat).

Aşa că pe insulă sunt scenarii şi fete şi un
personaj de care nu ştii dacă merită să îl
simpatizezi-compătimeşti sau, pur şi simplu, să îl
treci la inerente rebuturi umane, deoarece
naraţiunea impune două superbe personaje
feminine, ce par a face sex inclusiv de dragul unei
ştiinţe atotputernice, ele fiind înzestrate cu diplome
şi ochelari şi aptitudini pentru un uriaş experiment;
înainte însă de oamenii de ştiinţă ai secolului XX,
acest lucru îl făceau, cu prisosinţă, oameni mai de
demult, fie că se ascundeau într-o mitică peşteră a
nimfelor şi de acolo doar ce se manifestau, pe pielea
unor bieţi inocenţi, fie că se învârteau în jurul unui
nume cum e cel al lui Prospero şi atunci toate sunt
vechi. De tot.

Dar, vale!


George GAVRILEAN

Liniştita suferinţă
Când moare cineva, ninge
singurătate pe tărâmuri confuze
că se transformă somnul,
se transformă
într-o lebădă enormă
învolburată-n lacrimi că pe unde trece
o femeie suferă îngenunchiată
şi plânsul ca o dihanie o linge…
Cred că aş fi vrut să mor
la margine de sunet, cicatrice
pe-o inimă de zeu,
mi-ar fi plăcut să fiu
abandonat pe un tăiş de spadă
ca o linişte din care
îmi creşte o şiră pe spinare
ce mă ţine drept în plâns,
stea suferind în altă stea…
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Lucian ALECSA

Moartea este
bine mersi
fragment de roman

aca, au trecut doisprezece ani de când a plecat din
ţară, am trăit cu imaginea ei mereu în suflet, era
cel mai frumos abţibild care-mi crea un sublim

inconfort ori de câte ori închideam ochii. Da, frumuseţea
ei mă termina, de ce să nu recunosc? de multe ori am
folosit-o ca halucinogen, când aveam poftă să zbor niţel
deasupra a ceea ce trăiam, mă gândeam la ea. Ochii mei
erau cei care o decupau din neant şi mi-o puneau plocon
în imaginaţie. Acum i-am închis de tot şi tot mă mai
sâcâie chipul ei, îmi persecută noua entitate, mi-e teamă
să nu se lase cu ceva sechele pentru mine. M-am rupt de-
o lume vie, acum mă lăfăi aici, la periferia neantului, şi
nu pot scăpa de această femeie, memoria afectivă a
preluat toate amprentele lumeşti şi probabil că ea stătea
proţap chiar pe inima mea. Nu ştiu de fac bine sau nu,
dar îmi doresc foarte mult să afle c-am murit, oricum nu
poate veni de peste mări şi ţări la înmormântarea mea,
nici n-ar avea ce vedea, nu mai sunt eu ăla care o iubea
ca un nebun şi era în limbă după ea.

Gelozia pur şi simplu mă îngenunchease, nu mai
aveam  echilibru, în orice bărbat vedeam un rival, de
câte ori o atingea un mascul mă apucau frisoanele şi-mi
pierdeam minţile, ajunsesem s-o suspectez de relaţii
incestuoase până şi cu un verişor primar de-al ei. Ce
mai, îmi tulburase fiinţa, mă subjugase întru totul, mă
poseda ca pe un obiect, uneori, dintr-un soi de
amuzament şi sunt sigur că nu din răutate, precum
credeam în acele momente, mă folosea în rol de păpuşă,
probabil că-şi defula unele frustrări ale copilăriei, eram
pus în situaţii dintre cele mai ridicole, chiar caraghioase,
mă dezmierda ca pe un bebeluş, mă trata ca pe un
neajutorat, cred că simţul ei matern o incita la aşa ceva.
Nu vreau să-mi reîmprospăteze acele imagini, aş păli
chiar şi aici în plină lumină.

Acum e la Paris, căsătorită c-un mare afacerist
francez, cu rădăcini în Algeria. Lucrează tot ca medic
pediatru, precum a făcut-o şi-n ţară, numai că acum e în

buricul Parisului. Locuieşte într-un bloc de treizeci de
etaje, vorba ei, are  capitala culturală a lumii  la picioare,
aşa mi-a scris pe ultima vedere, expediată cu mult
înainte de mă îmbolnăvi. Eu am fost cel care a refuzat
să-i mai dea vreun semn de viaţă, eram convins că-mi
fac singur rău, după un cât de mic semn de la ea nu mai
eram om timp de-o săptămână, umblam ca turbat, nu-mi
mai găseam liniştea, eram persecutat de tot felul de
gânduri de ducă spre Franţa, doar să-i urmăresc de la
distanţă mişcările de felină, eram convins că pot să-i
percep mirosul pielii şi de la câteva sute de metri.
Flacăra în mine nu s-a stins nici pe patul de spital, eram
ca o ciupercă deshidratată şi tot în palmele ei catifelate
mă visam.

Numai frontiera am trecut-o singur, adică apa
Styxului, iar acum îmi face semne disperate de pe malul
celălalt. Nu-mi rămâne decât să mă insinuez în mintea ei
şi, cel puţin, să-i transmit că i-am agăţat de inimă şi
câteva gânduri frumoase şi dintre cele mai sincere
înainte de-a închide ochii. Pentru asta trebuie să-i
penetrez subconştientul, să-i înscenez un vis pe care să-l
şi înţeleagă. Ştiu, are această forţă, l-a citit din scoarţă în
scoarţă pe Freud, mai mult, a lecturat tot felul de cărţi
despre interpretarea viselor, voi încerca să-i proiectez un
mesaj cât mai simplu şi sugestiv.

Acum e la muncă, consultă un prichindel mic şi
negru, îl gâdilă cu stetoscopul, iar acesta râde ca un
apucat. E bine dispusă. Nu reuşeşte să-i asculte suflul
inimioarei, mămica încearcă să-şi liniştească odrasla, îl
ademeneşte cu-o jucărie, un iepuraş de pluş, îl
dezmiardă în fel şi chip, el nimic, râde şi mai tare, cu
hohote. Pierre nu pare a se lăsa impresionat de
rugăminţile tot mai insistente ale mamei sale, doar

I
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giumbuşlucurile doctoriţei îl liniştesc câtuşi de puţin; îi
arată limba, îşi pune singură corniţe, îşi holbează ochii
ca o broscuţă. Copilul râde cu poftă. După ce-l
examinează preţ de cinci minute şi treizeci şi cinci de
secunde, se îndreaptă spre mama băieţelului liniştind-o:
un simple rhume.

Deja i-am pătruns în minte, îi simt secundele
măsurându-i trecerea, ştiu, e o mare imprudenţă din
partea mea, e pericolul să conştientizeze acest lucru şi,
sunt sigur, i-ar declanşa o stare pesimistă, aş bulversa-o.
Nu-i vreau răul, vreau s-o protejez de gândurile negre,
să i le acopăr cu cele mai frumoase imagini din viaţa ei.
Acum, câteva imagini îi mişună pe la periferia
conştiinţei, sunt ca nişte păduchi translucizi, într-o mare
agitaţie. Nu doresc să le mai provoc, am să dau o raită în
culcuşul amintirilor şi am să-i aduc în faţă câteva scene
mai anapoda. Nu-mi este greu să i le sustrag din
întunericul ăla bălos: hap, şi gata!, apoi i le dau plocon, i
le încredinţez cu tot dragul, dacă are mintea dispusă şi le
poate împrospăta niţel, le poate chiar nuanţa.

Deh, s-a mai maturizat, vede lumea altfel! Râde, şi-
a amintit o scenă din copilărie, a intrat în empatie cu
starea copilului, i se proiectează în minte momentul
când, fiind elevă în clasele primare, la şcoala din sat, de
fapt o casă ceva mai mare cu trei camere donată statului
de-o rudă de-a ei din partea mamei pentru a avea unde
învăţa copii săraci, a fost făcută pionieră. A început să
retrăiască momentul solemn când toţi colegii cântau: „Te
slăvim ,Românie!”, iar ea era în al nouălea cer de
bucurie. Erau imagini care o amuzau, generându-i şi-o
stare de bună dispoziţie. Brusc, parcă întinerise, Elena
mea arăta super, masa mea fotonică intră într-o uşoară
trepidaţie, pesemne că s-a stocat în memoria mea
afectivă şi sentimentul erotic, iar acum a explodat. Ptiu!
Mama copilaşului rămâne perplexă, nu ştie ce să creadă,
primul gând e că a înnebunit doctoriţa de râde aşa ca o
apucată, Pierre se amuză, încearcă s-o imite, atmosfera e
destul de ciudată, cu fiecare clipă se tensionează. Îi dau
un ghiont în conştiinţă, realizează ridicolul situaţiei,

încearcă să-şi ceară scuze, apoi renunţă, se preface c-a
vrut doar să-i facă micuţului pe plac. Scena se încheie cu
plecarea celor doi din cabinet, mama îndoindu-se c-ar fi
nimerit unde trebuia, iar copilul cu zâmbetul pe buze şi
chiţcăind ca un şoricel după cea ce-l distrase.

Până seara, când a ajuns acasă, am lăsat-o în apele
ei, a mai trăit câteva momente delicate în Policlinică, dar
nu am participat în nici un fel la derularea lor. În timp ce
discuta cu-n tătic iritat de faptul că pruncul său urmase
un tratament timp de o săptămână la indicaţiile ei şi încă
nu-şi revenise, se enervă atât de tare pe individ, care în
permanenţă o tot gratula cu „incompetento!”,  încât îi
aruncă un pahar de apă între ochi. Individul purta
ochelari, începu să alerge după ea prin cabinet, numai
că, la un moment dat, căzu şi se lovi de colţul mesei.
Elena o zbughi pe uşă şi-l pândi pe individ dintr-un alt
cabinet până ce acesta plecă. Nu i se mai întâmplase de
mult să fie jignită într-un asemenea hal de părintele
vreunui copilaş  pentru un fleac. Da, era posibil ca
tratamentul să nu fi prins, putea oricând să-i schimbe
copilului medicaţia, şi apoi totul s-ar fi putut rezolva
fără tensiune şi stări din acestea penibile, şi de o parte, şi
de cealaltă.

Cu câteva minute înaintea sfârşitului de program
mai trecu printr-un moment delicat. Închisese
calculatorul şi pusese mâna pe chei să plece, brusc îşi
făcu apariţia în cabinet un tip la vreo treizeci de ani cu-n
micuţ în braţe, la patru anişori, urlând din toţi rărunchii
că odorul lui de vreo jumătate de oră o ţine numai într-
un plâns cu sughiţuri, aşa fără nici un motiv, ba mai
mult, nu poate scoate de la el nici un cuvânt. Faţa
disperată a tatălui cât şi urletele isterice ale copilului o
cam frisonară pe Elena, rămase stană de piatră în faţa
celor doi fără a putea lua vreo decizie. Probabil că
instinctul matern o împinse la un moment dat să-i
înşface bărbatului plodul din braţe. Cât ai zice peşte
copilul s-a liniştit, i-a revenit culoarea în obrăjori, începu
să zâmbească, s-o mângâie pe doctoriţă pe faţă şi să-i
spună: „mamă!” . Elena se blocă pentru a doua oară,
bărbatul încercă să-şi revendice odrasla, dar copilul se
încleştă de gâtul ei şi nici în ruptul capului nu dorea să
cedeze. Bărbatul insistă, parcă şi cu mai mare forţă,
Elena se prăbuşi cu tot cu micuţ peste el. În cădere reuşi
să-l protejeze pe prichindel dar auzi cum scăfârlia
bărbatului de lângă ea trosni ca un bostan copt când
atinse duşumeaua. Preţ de câteva minute n-au scos nici
un cuvânt, fiecare aştepta să vorbească celălalt. Bărbatul
începu: „Aşa mi-au ieşit gărgăunii din cap, semn că
trebuie să-i caut o mamă lui Laurence. Singurătatea îl
macină mai rău pe el decât pe mine”. Se ridicară, copilul
îşi apucă tatăl de-o mână şi pe ea cu cealaltă trăgându-i
spre ieşire: “Mamă, tată, vreau acasă!” Adulţii se uitară
miraţi unul la altul secunde bune, după care Elena
interveni: „Nu, puiule, fiecare la casa lui, tu mergi cu
tăticul tău, el e cel ce te iubeşte mai mult, eu merg la casa
mea. Ne-om vedea cât de curând, să mai treci pe la mine
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pe la cabinet”. Copilul înţelesese din prima vorbele ei, îl
apucă pe taică-său de mână şi părăsiră cabinetul. Elena
mai rămase preţ de câteva minute în faţa uşii de parcă ar
fi împiedicat-o cineva s-o taie spre casă.

Luis o aştepta cu masa pusă, era un soţ model, de
când sunt împreună nu i-a ieşit din cuvânt, ea a fost cea
care a cântat în căsnicie, de multe ori a gafat, dar
niciodată nu i s-au adus reproşuri, din contră, în
permanenţă i s-a dat dreptate. De multe ori era deranjată
de faptul că bărbatu-său nu ia hăţurile gospodăriei în
mână, nu mai suporta s-o tot facă pe deşteapta. De
dragul ei, Luis a învăţat limba română, i-a fost foarte
greu dar îşi propusese să-i satisfacă toate hachiţele,
acum rar mai vorbesc franţuzeşte, doar când sunt într-
un grup de prieteni. Elena era mâhnită pentru că nu are
un copil, se consola cu gândul că îngrijeşte copiii altora.
Au fost şi momente când fiinţa îi era fulgerată de un
sentiment de nesiguranţă, chiar dacă avea un confort
material care-i permitea să se simtă liniştită, faptul că e
departe de ţară o măcina, avea o vorbă: „Aici nu simt
pământul sub picioare, am senzaţia că plutesc, iar un om
care trăieşte aşa ceva înseamnă că nu are rădăcini”. Fără
să vreau i-am decupat acest fior din adâncul sufletului şi
i l-am afişat în prim planul memoriei. A cutremurat-o.

Un aspect şi mai sensibil: pe Luis nu-l iubea cu
adevărat, avea un sentiment de vinovăţie în momentul
când era în preajma lui, simula tandreţe şi multă
afecţiune, dar în acele clipe, în adâncul ei se deschidea
un hău, care-i înghiţea cele mai frumoase scene erotice
din viaţa ei, cele care-i întreţineau combustia sufletului,
fără ele se simţea nu numai pustiită, dar şi foarte
singură. Atunci îşi spunea: „Sunt un melanj erotico-
repulsiv, o băşcălie a naturii”. Expresia i se părea faină şi
atât. Nu ştiu dacă-i bine să-i mai pozez gândurile, pot s-
o pun într-o încurcătură tocmai acum când are de gând
să fie altfel faţă de soţul ei, să fie cât se poate de sinceră.
Ar fi o gafă, bietul Luis nici nu bănuieşte că nu-i iubit, de
multe ori a fost privit drept un simplu vibrator viu, o
satisfăcea pe Elena doar fizic, nu şi sufleteşte. Iaca, acum
se şi imaginează călare peste ea, individul are apucături
perverse. Se aşază la masă, nu-şi spun nimic, chiar de-s
aşa aproape unul de celălalt fiecare îşi consumă
gândurile în lumi diferite, în momentul când Elena lua
un castravecior în mână deja el şi-o imagina făcând
amor oral cu el, în schimb ea se gândea la puştiul care-i
spusese mamă. Începuse s-o obsedeze ideea că într-o
bună zi va rămâne singură. Niciodată n-a fost străbătută
ca acum de-un fior matern atât de puternic, cu toate că
avea cinci nepoţi pe care-i iubea cu disperare, dar astăzi
când puştiul se încleştase de gâtul ei se simţise ca o
mamă adevărată.

Din când în când privirile li se intersectară, dar nu-
şi spuseră nimic, fiecare cu gândul lui. După masă Luis
se retrage într-o cameră unde să lenevească în faţa
televizorului, stă întins în pat cu mâinile sub cap
urmărind un meci de rugby, iar Elena se refugiază în

sufragerie, se întinde şi ea în pat în aceeaşi poziţie, tot cu
mâinile sub cap privind pur şi simplu în tavan.

Primul impuls a fost să-i penetrez subconştientul şi
să-i înscenez un vis, numai că gândurile îi erau prea
răvăşite, în mintea ei era un adevărat vertij, un
talmeş-balmeş. Şi apoi, nu cred c-ar fi fost oportun să
viseze cu ochii deschişi, filmuleţul şi-ar fi pierdut
farmecul, având şi mintea trează l-ar fi putut stopa în
orice secundă, ba mai mult, în acele clipe ar fi putut intra
bărbatu-său în cameră şi, aşa nitam-nisam, s-o provoace
la o partidă de sex. Multe s-ar fi putut întâmpla.

Am renunţat, oricând aş fi putut-o face, aveam
toată disponibilitatea ei, avea sufletul deschis pentru a
mă primi să-i răvăşesc niţel fiinţa, nu fusesem încă
înghiţit de groapa comună a amintirilor expirate, am
convingerea că mă mai iubeşte, mai ales că nu ştie că
sunt întins aici pe năsălie. Îi este dor de ţară şi de rudele
ei de la Botoşani, are două prietene care i-au fost
adevărate surori, ambele doctoriţe, de vreo câteva luni
nu mai ştie nimic de ele, şi-au schimbat numerele de
telefon şi nu mai poate lua legătura cu ele. Tare mult şi-
ar dori o aventură care să-i reactiveze sufletul,
sentimentele, să-i trezească emoţiile, să-i ardă mintea, să
nu mai ştie pe ce lume trăieşte, s-a săturat până peste
cap de mirosul de transpiraţie al lui Luis, mulatrii, oricât
s-ar spăla, miros foarte urât, şi apoi, nu o mai satisface,
n-a mai avut orgasm de peste un an, şi totuşi, spre a-l
mulţumi simulează ori de câte ori fac sex, bietul de el
cine ştie ce-şi închipuie, se simte în al nouălea cer, se
crede un mascul feroce.

Scoate un oftat, o fulgeră gândul c-ar putea încerca
să-l atragă pe asistentul de la Cabinetul de
Gastroenterologie, e un tinerel frumos, cu ochii verzi şi
ageri ca de viezure, cu un corp atletic, numai că-n
permanenţă îi miroase gura. I-ar fi greu să-l pună să se
spele pe dinţi înainte de a-l primi lângă ea în pat. Tipul
nu-i timid deloc, l-a văzut în nenumărate rânduri
aruncând ocheade unor paciente, ce-i drept, mai tinere
decât ea. Poate va veni şi ziua când îşi va schimba
partenerul, este convinsă că nu peste mult timp îi va
trece apetitul pentru sex, se apropie de cincizeci de ani,
mai e un an la mijloc. Dă să aţipească, gândurile îi intră
sub pâclă, încerc să-i spintec subconştientul, să mă
furişez în scorbora minţii ei şi de acolo să-i dictez
scenariul. Scoate un oftat adânc, apoi schiţează un
zâmbet dulce, îi apar pe ecranul minţii câteva scene
dintr-un film cu Anthony Hopkyns. Da, sunt obsesii, de
curând îl văzuse pe HBO!

Încă are mintea încleştată, greu de pătruns, mai e
până o va toropi somnul. Nu mai e mult până-mi va
permite s-o atac, sunt convins că-i va face plăcere, odată
pătruns în mintea ei voi putea să-i transmit cât mai
multe despre moartea mea. Ştiu, nu va putea veni, dar
cel puţin să afle de la mine, nu prin intermediari. Se
agită, câteva broboane de transpiraţie îi mângâie obrajii,
îi stă foarte bine adormită, muşchii feţei i s-au relaxat,
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pielea îi este albă ca mătasea, are un luciu şi-o
luminozitate aparte. Încă nu-i brăzdată de riduri. E cu
adevărat frumoasă. Luis, în cealaltă cameră, se agită
nevoie mare, echipa lui preferată a pierdut meciul,
pentru a se linişti merge în bucătărie şi-şi aprinde o
ţigară, trage şi-un gât de whisky, prin minte îi trec cele
mai inofensive imagini, toate avându-i în prim plan pe
jucătorii echipei care a clacat cu câteva minute în urmă.
Se enervează, gesticulează fără să realizeze, câteva
înjurături i se topesc pe buze înainte de a fi rostite.
Brusc, un fascicul luminos îi aprinde mintea, i se
deschide un apetit nebun pentru sex, ori de câte ori vrea
să se liniştească o foloseşte pe Elena drept… antidot. Se
deplasează în camera ei, deschide cu prudenţă uşa
privind-o cu admiraţie. I se pare apetisantă, îi creşte
pofta de sex. Are picioarele dezvelite, i se văd chiloţii
mov. Îi este şi milă s-o trezească. Calcă tiptil-tiptil până
la patul ei, o soarbe din priviri, sexul deja ascultă de
impulsurile poftelor, e  în erecţie. Se aşază lângă ea şi-i
mângâie uşor sânii. Elena nu se trezeşte, schiţează un
zâmbet discret, semn că-i face plăcere. Deja lui i se
umezesc chiloţii, îi bagă o mână între picioare,
atingându-i uşor sexul, e transpirată. Îi simte falangele
agitându-i vaginul dar nu răspunde în nici un fel. Luis
se dezbracă în pielea goală şi-şi aruncă degetele în sex
căutându-i clitorisul. Elena îşi înnoadă  picioarele, mai
că bărbatul nu-şi poate retrage mâna din cleştele
coapselor. Bietul Luis e în pragul ejaculării, o pofteşte cu
toată fiinţa lui. E momentul s-o atac. E în stare de veghe,
o domină animalul din ea. Nu vreau să forţez nota, să
dau buzna în circuitul ei mental, îi pot produce neplăceri
sau, ferească Dumnezeu, vreun şoc. La prima mea
tentativă, nu cedează. Iau forma unui sfredel de lumină
şi cu chiu cu vai îmi găsesc culcuş în subconştientul ei,
mă lăfăi câteva clipe în faţa unui ecran pe care sunt
proiectate tot felul de imagini. Aha, am dat şi peste
mine, eram încă în puteri, cu şapte ani în urmă, când
abia se înfiripase dragostea între noi, trecusem deja în
perioada experimentelor şi-a consolidării comunicării
erotice. M-am proiectat chiar în prim planul ei mental,
nu mai lăsasem nimic prin preajmă ca s-o mai
ademenească şi să-i distragă atenţia, gata, mă asimilase
ca pe un drog. Când făcu ochi dădu peste chipul lui
Luis, i se făcu scârbă, mai ales când trase cu privirea
spre sexul lui umed şi bălos. Nu i-a fost greu, a închis
ochii şi imaginea lui Luis s-a făcut ţăndări. S-a dezbrăcat
fără să mai aştepte vreun îndemn, a trecut să-l sărute
peste tot şi să-l strângă  la piept ca o nimfomană nebună.
Bărbatul rămase blocat, de foarte mult timp nu i se mai
întâmplase o asemenea scenă. De cele mai multe ori,
când era trezită doar pentru sex, devenea mofturoasă şi
irascibilă, de unde acum atâta patimă? Nici nu-şi
închipuia bietul om că Elena de fapt mă are pe mine
între craci. Creşteam şi tot creşteam în mintea ei de-i
cuprinsesem întreaga fiinţă, îi pulsam prin fiecare celulă.
Eram un răsfăţat fără pereche. Simţea că este haşurată de

săbii invizibile din cap până-n vârful degetelor, era-n
extaz, scăpă printre sughiţuri şi suspine: “Ah, Lucian, te
iubesc!” Luis nu înţelegea ce mormăia ea, crezu că
mesajul îi este adresat lui, îi răspunde cu aceeaşi patimă:
„Şi eu, iubito!” De mult nu mai avusese orgasm, simţea
vărsându-se întreaga mea fiinţă în vaginul ei, mă capta
cu-o sete nebună: „Eşti al meu pentru veşnicie!” Nu
doream în niciun fel să-i stric seara, eram convins că va
fi şocată când va da iarăşi cu ochii de Luis, i se va face
scârbă, va ajunge la concluzia că n-a fost decât un vis şi
va trage cortina peste tot, în curând mă va alunga din
minte. E tensionată, cu greu îşi va putea reveni.

Dar uite, nu-i permit să mă alunge aşa cu una cu
două, vreau să-i mai rămân ceva vreme agăţat ca un scai
de suflet, s-o mai înţep din când în când, ca nu cumva să
mă uite. Intenţionez să-i transmit un mesaj, s-o fac să
înţeleagă că eu m-am dus pe lumea cealaltă şi că o
păstrez la fel de vie şi de frumoasă în memoria noii mele
entităţi. Greu! În popor se spune că dacă visezi nuntă
înseamnă că ţi-a murit cineva drag, iar dacă visezi
înmormântare vei fi plin de bucurii. Aştept să-şi
consume toate resturile plăcerii trupeşti, iar la culcare
să-i transmit cu adevărat mesajul. În subconştientul ei
deocamdată e linişte, o chinuiesc câteva amintiri despre
părinţii ei, pe care i-a lăsat în grija unor rude,  îi este
teamă să nu se piardă prea repede şi să nu-i mai poată
vedea vreodată. Îi înmuguresc şi câteva  imagini alături
de ei, pe când era o adolescentă, era o tânără tare
chipeşă, cu-n corp ispititor, cu păr auriu ca spicul de
grâu, prins în codiţe şi cu-n zâmbet ştrengăresc. O ajut, îi
pulsez imaginile în conştient spre a le putea vizualiza cu
claritate. Când le primeşte se amuză, schiţează un
zâmbet, încearcă să-o imite pe cea din adolescenţă,
devine chiar euforică. Aţipeşte. E timpul s-o îmbrac în
mireasă. Dar nu, mai am puţină răbdare, se foieşte, visul
e mai sugestiv când somnul e mai profund, mai copt,
abia atunci trăieşti cu adevărat ruperea de realitate,
atingi extrasenzorialul, sufletul zburdă, mintea nu-l mai
poate ţine în chingi, compui o altă lume, după proiecţia
idealului tău mental. Dar uite, o entitate aşa ca mine, te
poate influenţa, îţi poate sugera un traseu fals, te poate
ademeni cu fel de fel de trucuri, iar tu, dornic să te rupi
de cele lumeşti, te laşi ispitit şi poţi nimeri în infern.
Visul rămâne încă o mare enigmă pentru lumea celor vii.

De câte ori nu mi s-a întâmplat, pe când eram pe
lumea cealaltă, să-mi clătesc mintea cu tot felul de
aiureli, ce-i drept, foarte provocatoare, să le iau de bune,
iar cei din jur să mă considere nebun. Numai aşa am
reuşit în poezie, din acest spaţiu nedefinit în care mă
lăfăi acum am supt seva miracolelor. Arta e singura
punte între cele două lumi. Încă nu-i adormită, câteva
gânduri ciudate ca nişte gărgăuni îi bâzâie în cuşca
somnului, o înţeapă, tresare, se agită. E de-o frumuseţe
nepământeană! Trupu-i răspunde, dă din picioare, îi
creşte pulsul, inima o ia uşor razna. E mare harababură
în subconştientul ei, m-am retras într-un colţ  de unde
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urmăresc vacarmul, e un spectacol oribil, fără început şi
sfârşit; gânduri contondente reprezentând tot felul
umbre umanoide o lovesc din toate părţile, altele, ceva
mai proaspete, alungate nu demult din conştient, cu
secvenţe din partida de sex, exhibiţionează în
continuareîn prim plan, dând să-i ocupe tot spaţiul
imaginativ. Fiecare fibră a corpului răspunde impulsului
oniric, mai are parte de un orgas, de data aceasta la rece.
Unele din aceste imagini vor fi reeditate în plină
luciditate, altele se vor topi odată cu somnul. O furnică
şi ceva gângănii freudiene, sunt pasiunile de tinereţe ale
Elenei pentru tatăl ei. E semiconştientă, le refuză cu
obstinaţie. Când dau mugurii pubertăţii copiii au
tendinţa de a se îndrăgosti de chipul opus ca sex şi care-i
zgândăreşte sufletul câţiva ani, cel mai des se întâmplă
să-şi găsească subiectul între membrii familiei, tată sau
frate, dacă-i fată. Pe la paişpe ani făcuse un adevărat cult
pentru tatăl ei, renumitul farmacist Sebastian, un tip
galant, mare iubitor de muzică de operă, în
semiobscuritatea minţii ei încă se derulează imagini cu
el în sala de spectacol. Micuţa Leni, cum o dezmierdau
cei din familie, îl săruta pe gură ori de câte ori avea
prilejul, îi plăcea la nebunie mirosul buzelor lui, o
încercau primele impulsuri erotice, într-o bună zi maică-
sa o surprinsese cum îşi săruta tatăl cu-o pasiune
nebună, în timp ce acesta dormea buştean, după o zi
infernală la serviciu. Biata copilă roşise până-n vârful
urechilor şi se fâstâci rău de tot când fu întrebată despre
o chestie cu totul  banală. Mama sesiză, dar trecu repede
peste scenă. Din acel moment începu să-şi conştientizeze
vina, luni întregi i-au trebuit până să-şi arunce
impudicul gând în uitare, dar abia peste doi ani reuşi cu
adevărat, atunci când se îndrăgosti lulea de un coleg de
clasă, ai cărui ochi, de un verde-intens, de culoarea unei
frunze de stejar în miez de toamnă, semănau leit cu ai
bătrânului ei tată. Oricum, ceva încă era în neregulă.
Până hăt la facultate, după ce trecuse prin câteva
experienţe sexuale, o mai persecută acest gând. Odată cu
trecerea timpului imaginile, sub care se furişa prin vis
diabolica obsesie, erau pâcloase, fără contur, nu mai
aveau forţa să-i ocupe prim planul conştientului.

Un alt gând nărăvaş care-i întinează memoria
bunicii sale este acela care o înfăţişează pe biata bătrână
dându-şi sufletul fără  lumânare, iar pe Elena, tânără
adolescentă,  făcând sex în camera alăturată cu-n asistent
universitar de la medicină, pe care-l plăcuse chiar din
prima zi de cursuri. Fusese lăsată de ai ei s-o
supravegheze pe bătrână şi să-i aprindă lumânarea în
caz că-şi dă duhul, iar ea începea viaţa sexuală. Nici
după atâţia ani n-a reuşit să-şi şteargă în totalitate acest
gând, ani de zile a agasat-o cu agresivitate, mai ales când
era în preajma unui bărbat în erecţie.

Doamne, dar ce spectacol e aici în culcuşul minţii
ei; idei ciudate sub forma unor cerculeţe multicolore se
ciocnesc cu brutalitate între ele născând tot altele şi
altele! Da, idei străine de gândurile ei actuale, asimilate

prin zecile de lecturi din tinereţe, cele mai vizibile din
domeniul filosofiei, de la cele platoniciene la cele
hegeliene, care dau naştere unor silogisme, ce încearcă
să-şi facă loc în prim planul minţii şi să-i marcheze
câtuşi de puţin gândirea. Imaginile se suprapun, e o
zbatere fără sfârşit, mii de figuri, de cunoscuţi şi
necunoscuţi, care i-au atins cândva văzul sau i-au fost
aproape de suflet, fac robinsonade sau se schimonosesc
parcă numai spre a dinamiza spectacolul. Într-un târziu
dau şi peste chipul meu. Ehe, e tânăr şi-n putere! –
numai că nu-i prea luat în seamă, îl împing să intre în
cârdăşie cu-n gând de-al ei ceva mai viu, cu irizaţii de
un violet aprins, vreau să-i ocup scena acum când e în
starea asta de veghe, să-i pot compune scenariul, să-l
asimileze ca pe ceva firesc,să n-o bruscheze,  să-l
conştientizeze spre a-l avea în minte în momentul când
va face ochi, s-o sâcâie până va înţelege mesajul meu.

Vasile Sâncu

Sunt numai bun de mire, e vârsta la care Elena era
îndrăgostită până peste cap de mine, făceam dragoste în
draci, nu era noapte fără să ne-o tragem de cinci şase ori.
Mai întâi trebuie să-i eliberez conştientul de tot felul de
obsesii curente şi întâmplări care i-au pus stăpânire pe
gânduri şi-o bulversează în momentul de faţă, nu doresc
să-i produc nici un fel de şocuri, totul trebuie să îmbrace
o ţinută cât mai credibilă. Da, acum pot acţiona, doarme
profund, îi gâdilă conştiinţa câteva gânduri despre cele
petrecute peste zi la cabinet, dar n-au consistenţă, pot fi
foarte uşor destrămate, asta şi fac, i le îngrop în negură.
Tremură uşor. De asemenea o persecută gândul că nu
are copii. „Ei şi ce dacă? nu e nici prima şi nici ultima
femeie în această situaţie, poate oricând înfia unul şi se
poate ataşa total de el, oricum, sufletul îi este liber şi
deschis pentru un astfel de cadou.” Prinde urgent
sugestia mea, zâmbeşte, se foieşte, e foarte frumoasă,
faţa îi exprimă doar linişte. Îi derulez pe ecranul minţii şi
câteva chipuri de fetiţe superbe, toate blonde, cu ochi
albaştri, îi ştiu gusturile, şi-a dorit în permanenţă un
copil cu un asemenea chip. Se posomorăşte, un gând
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parşiv i-a transmis că nu se mai poate, îşi conştientizează
vârsta. E gata să facă ochi. A fost un mic moment de
derută şi pentru mine, dar imediat am pus stăpânire pe
situaţie. Îi creez atmosfera, îi ocup prim planul, sunt
într-un superb costum gri, cu papion, cu-o floare imensă
la rever. Un mire în toată puterea cuvântului. E numai
un zâmbet, mă ajută, îmi îndreaptă papionul, devine
foarte receptivă gesturilor mele, mă aşez în genunchi, îi
iau mâna dreaptă între palme, i-o sărut cu tandreţe, o
privesc în ochi şi-o cer, pe un ton cât se poate de sobru,
de nevastă. Rămâne înmărmurită, preţ de câteva
secunde nu scoate nici un cuvânt. Surâde. O simt, e în al
nouălea cer. Merge să se dichisească, îi sugerez o rochie
albă, cu-o trenă de trei metri, se priveşte în oglindă, îşi
zâmbeşte, e în culmea fericirii. Îşi probează şi coroniţa,
este indecisă, vreo trei îi fac cu ochiul, în cele din urmă
se opreşte asupra celei care i se pare mai sofisticată, are
şi-o palidă nuanţă de mov. La fel s-a întâmplat şi la
cumpărarea pantofilor, şi-a rezolvat dilema abia după
ce-a probat şapte perechi. Aşa, de-a dracului, i-am pus
şi-o brăţară de chilimbar la glezna dreaptă, iar pe mâna
stângă una de aur de 24 de karate. Era mândră nevoie
mare când şi-a aşezat salba de mărgele în jurul gâtului.
Arăta splendid. Era cea mai frumoasă mireasă din lume!
Eu, între timp, am pregătit nunta cu lux de amănunte.
Spre a da credibilitate am ales nuntaşi ale căror chipuri
să se regăsească în memoria ei, totul a decurs ca la carte,
au apucat-o emoţiile în faţa altarului, era cât pe ce să
leşine. Când să-i pun, cu ajutorul preotului, verigheta pe
deget, am oprit scenariul. S-a cutremurat.

Vasile Sâncu

Am dat să-i trimit filmuleţul în lagărul
conştientului,  spre a-l memora, altfel m-aş simţi
vinovat, înseamnă c-am  insinuat totul degeaba şi că
doar am indus o stare de agitaţie în fiinţa ei. Pentru
început mi-a opus rezistenţă, fascicole de luciditate
împiedicau proiecţia visului pe ecranul minţii, tot felul
de gânduri o loveau din toate părţile, chiar şi acela că
suntem departe unul de altul şi ceea ce vede nu-i decât

un produs imaginar al obsesiilor ei anterioare. Într-un
târziu am reuşit să-i  reprim năstruşnicul gând, a făcut
ochi cu visul în minte. „Evrika!”

Greul de acum începe, trebuie să-i asigur
disponibilitatea să-l decodifice în cheia mea, îi voi
arunca tot felul de simboluri de care ştiu că are
cunoştinţă, ca nu cumva s-o ia raznă şi să-l interpreteze
aiurea. Uite, acum visează cu ochii deschişi! E minunat!
În câteva minute îl reia, da, iaca, îi amprentează şi retina!
Se întinde, îşi freacă ochii, priveşte la ceas, este abia
patru, până să dea zorii e timp să i-l mai proiectez o
dată, sau poate chiar de două ori, îi este încă proaspăt în
memorie, aşa că nu-mi va face probleme, mai ales că are
şi o rezonanţă afectivă puternică. E fericită. Şi într-
adevăr totul a decurs foarte simplu, bineînţeles, cu-n
minim ajutor din partea ei, ea a fost cea care l-a nuanţat
făcându-l şi mai credibil, ajutându-se foarte mult de
propria ei imaginaţie, care, slavă Domnului, este foarte
bogată. La rugăminţile ei mi-am schimbat ţinuta, deja
sunt într-un costum bleu şi cravată neagră, cică s-ar
asorta mai bine cu albastrul  ochilor mei. Dacă ar şti că
ochii mei acum sunt două biluţe spălăcite, în plină
putrefacţie, cu siguranţă c-ar face infarct. Nu intenţionez
să-i produc nici cel mai mic şoc, totul trebuie să intre în
firescul lucrurilor. Poate că dacă, cel puţin ar fi ştiut că
am cancer, şi-ar mai fi pus câteva întrebări după ce s-a
trezit cu visul în minte. Lucrurile încep să se complice. Şi
totuşi, am încredere în intuiţia ei şi-n forţa ei de-a
empatiza cu mine, chiar şi cu cel de acum, cel culcuşit în
subconştientul ei ca un iepuraş speriat la umbra unui
tufiş. Am încredere, e o femeie supersensibilă, şi apoi, în
acest joc doar sufletul e angajat, iar eu în inima ei ocup
un loc aparte. Se trezeşte de-a binelea, merge tiptil la
baie, îşi dă cu apă pe faţă, apoi se aşează în bucătărie pe
un scaun în faţa ferestrei sorbind cu poftă o cană de
cafea şi trăgând adânc din ţigară. Visul i s-a şters de pe
ecranul minţii, dar, după cum era de aşteptat, i-a generat
tot felul de gânduri, eu fiind ţinta lor predilectă. Mă
avea în imaginaţie, eram într-un clar obscur, greu de
desluşit, din acest motiv se tot freca la ochi. Am forţat un
pic nota, am dat să intru într-un discret dialog cu
gândurile ei. M-am retras, îmi era teamă să n-o fac să
sufere. Era surescitată. Când am simţit că imaginea cu
mine  i se limpezeşte, abia atunci m-am aruncat ca un
fulger în moalele minţii ei, sugerându-i că ceva nu-i în
regulă cu mine, cel trupesc. S-a frisonat, iar gândurile au
început să-i ţeasă tot felul de scenarii, toate aiuristice: ba
mă vedea înger planând ca un fulg printre nori, ba
înghiţit de flăcările iadului, ba metamorfozat într-un
animal de pradă stând la pândă pregătit s-o devoreze, ea
având înfăţişarea unui iepuraş alb şi pirpiriu. Astfel de
secvenţe nu aveau cum să-i sugereze faptul că eu sunt
cu adevăratelea mort şi că mai am doar două zile de stat
pe năsălieşi apoi mă va înghiţi pământul pentru
totdeauna.
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I-am provocat câteva crampe sufleteşti, pentru a-şi
dezmetici şi a-şi clarifica sentimentele faţă de mine, să le
limpezească, altfel ar fi înotat în continuare în pâcla
ambiguităţii. Da, la un moment dat avu o viziune cu
mine mort într-un accident de maşină. I-am blocat
secvenţa pe retină preţ de treizeci de secunde, am
măsurat timpul cu propriile ei pleoape, cu clipirile ei. Ba
mai mult i-am reluat-o. Aha, eram pe calea cea bună!
Sufletul i-a răspuns spontan printr-un junghi. În minte i
se declanşă o avalanşă de întrebări, paradoxale, dar, în
acelaşi timp, orice răspuns i-ar fi sugerat adevărul
despre mine. În schimb ea era tot mai bulversată, inima
începu s-o înţepe. Aprinse a doua ţigară, semn că
devenise extrem de agitată.

Când intră Luis în bucătărie era cât pe ce să n-o
vadă de perdeaua de fum din jurul ei. „Ce ai, n-ai somn,
s-a întâmplat vreo nenorocire? Te pot ajuta cu ceva?” Îl
auzea ca  prin vis, avu impresia că-i un ecou întârziat ce-
i persecută auzul, de asta nici nu-i răspunse. Bărbatul
insistă cu aceeaşi întrebare, într-un târziu catadicsi să-i
spună pe un ton leneş: „Lasă-mă, în pace. Pleacă! Sunt
nervoasă, am problemele mele.” Luis se conformă şi-o
tăie imediat spre camera lui. Elena continuă să mă
legene pe hamacul ţesut de propria-i imaginaţie, dar fără
a se putea opri la un anumit cadru, spre a descoperi
adevărul despre mine. Se convinsese că ceva este în
neregulă cu visul care-i flendurise somnul în noaptea
trecută, dar încă nu-l putea  pune sub o cheie, nu-l putea
interpreta. Totuşi, Luis intrase în trepidaţie, chiar dacă
pe moment păru indiferent, nu-şi mai găsise de foarte
mult timp soţia într-o stare ca asta, priponită cu ochii pe
fereastră, înecată în fum şi-adâncită în gânduri până la
indiferenţă. Reveni în bucătărie, luă un scaun şi se aşeză
lângă ea, la fereastră. Aceasta nici nu-l luă în seamă,
colinda ţinuturi străine de locul unde se afla, mă simţea
aproape, dar fără a mă putea vizualiza, când încerca să-
mi decupeze chipul din noianul amintirilor, luam pur şi
simplu foc, mă transformam într-o flacără mov,
adunându-mă apoi ca o pulbere în căuşul imaginaţiei ei.
De două ori a fost atinsă de acelaşi clişeu. Se hotărî să
mă abandoneze, să facă un pic de baie în realitate şi apoi
să mai încerce un tur de forţă în imaginaţie, spre a
identifica şi extrage poza care să exprime adevărul
despre ceea ce se întâmplă în jurul ei.

Era mai mult decât convinsă că este ceva în
neregulă cu mine, în cele din urmă se hotărî să
vorbească cu bărbatul său despre acest aspect,
bineînţeles, o va face la modul general, fără a da prea
multe detalii. Se duse la el în camera, Luis era cu ochii în
monitorul calculatorului. Când simţi paşii soţiei în
spatele lui, abandonă de îndată  calculatorul întorcându-
se spre ea, simulând şi un zâmbe gingaşt. Numai de asta
nu-i ardea în acel moment. Pe faţa lui se putea citi
îngrijorare. Elena începu: “Vreau să mă sfătuiesc cu tine,
astă-noapte, am avut un vis ciudat, într-un fel  mi-a
făcut plăcere şi uite că l-am reţinut, dar m-a neliniştit . Îl

simt ca pe un cuţit înfipt în inimă. Dacă ai răbdare ţi-l
povestesc în câteva minute”.  El interveni doar gestic,
făcându-i semn din cap să continue. Faţa lui Luis
exprima o atenţie sporită. Ea reluă: „Se făcea că eram
tânără, parcă aş fi fost în anul doi de stagiu şi un prieten
mă ceruse de soţie, sincer, lucru la care nu mă aşteptam,
eu am acceptat fără nici o ezitare propunerea lui, după
care a urmat nunta. Eram o mireasă superbă, îmbrăcată
în alb din cap până-n picioare. Când să spun da în faţa
altarului visul s-a rupt, oricât am încercat să-l duc mai
departe, n-am mai reuşit. Sunt neliniştită, în toate cărţile
pe care le-am citit despre interpretarea viselor, albul
simbolizează moarte, nunta la fel, mi-e teamă să nu mi
se întâmple ceva. Nu mă considera nebună, de câteva
zile toate îmi merg numai pe dos, şi la serviciu şi peste
tot. Ajută-mă să ies din starea asta de rahat!” Luis se
nelinişti şi mai rău, dar încercă s-o liniştească pe ea: „Fii
fără grijă, nu mai crede în prostii, lasă astea pe seama
psihanaliştilor, îţi promit, voi fi cât mai aproape de tine,
recunosc, te-am cam lăsat singură în ultimul timp, dar să
ştii că ţin foarte mult la tine!” Cu toate că nu prea credea
în cele spuse de el, Elena se linişti într-un fel. Luis, aşa
pe nepusă masă, interveni: “De el mai ştii ceva, poate lui
i s-a întâmplat ceva…”  Elena, pur şi simplu, paraliză,
nu se aştepta la asemenea întrebare, broboane de
transpiraţie îi umeziră brusc şira spinării, prin minte
începură să-i zburde tot felul de gânduri, care
produceau în mintea ei un zgomot infernal, ca nişte
greieri zvăpăiaţi, dar nu reuşi să distingă nimic concret.
Se scuză şi se retrase în camera ei, se aşeză pe pat, cu
ochii ţintă în tavan, încercând să-şi ordoneze gândurile.
Dar de unde, zarva din minte se accentuă. În scurt timp
chipul meu îi ocupă tot ecranul minţii, era înfăţişat pe
un pat de spital, în comă, după un accident groaznic de
maşină. Insinuările mele îşi făcuseră efectul, numai că
erau încă mici nesincronizări între planul real şi planul
ei mental supus imaginarului, eu eram deja în  coşciug,
în plină descompunere, de mult nu mai aveam suflare,
ea mă vedea încă în putere, chiar dacă trupul îmi era
mutilat. Elena se hotărî să dea un telefon în ţară, să ceară
cât mai multe informaţii despre mine. Bineînţeles,
numărul meu nou de telefon nu-l avea, mai încercase în
nenumărate rânduri să ia legătura cu mine dar îi tot
răspunsese o altă persoană, aşa că singura soluţie ar fi
fost să sune la spitalul judeţean unde avea încă două
foste colege care ar fi lămurit-o.

Încercă la Babette, fosta directoare de la Spitalul de
Pediatrie, unde-şi făcuse stagiul ca rezident. Chiar dacă
era o diferenţă de vârstă de opt ani între ele, din primele
zile se crease o relaţie de amiciţie, nu numai că se
suportau, mai mult chiar, începuseră să-şi destăinuiască
una alteia tot felul de intimităţi. Babette era în pragul
menopauzei, trăgea tare, pe ultima sută de metri îşi
schimba amanţii precum ştrampii. Pe atunci Elena era
ceva mai pudică, şi totuşi era obsedată de tot felul de
fantezii sexuale, pe care le considera drept „stimulente
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afrosidiace sau mici flacoane de euforie pentru
însănătoşirea spiritului”. Telefonul prietenei ei suna în
permanenţă ocupat, ori linia era ocupată, ori era într-o
zonă fără acoperire. Se agită pentru câteva fracţiuni de
secundă după care renunţă. Va suna diseară, după ce va
veni de la policlinică şi când va avea timp să-şi ordoneze
gândurile.

Se linişti, îşi bău cafeaua alături de Luis, fără a-l lua
prea mult în seamă, doar din când în când îi mai arunca
discret câte o ocheadă. Bărbatul era stingherit de tăcerea
soţiei, dar nu avu curajul s-o provoace la vreun dialog
de teamă să nu-i reîmprospăteze obsesia. La scurt timp
după ce ieşi Luis din cameră, sună telefonul ei mobil.
Era Babette, îi recunoscu vocea: „Nebunatico, am văzut
că m-ai apelat, eram în baie, la duş, nu am auzit
telefonul. Ce ţi s-a năzărit să mă suni după un car de ani,
nu cumva vrei să te întorci în mocirla asta mioritică?
Stai, fato, pe curul tău acolo, mai bine mi-ai face o
invitaţie să văd şi eu Parisul. Poate îmi găseşti vreun
babalâc de franţuz să mă consoleze acum la bătrâneţe.
Aici e dezastru, ne muşcă criza până şi de cur, nu m-am
mai futut de-un an, iar bani n-am mai văzut de-un
deceniu. În România se trăieşte epidermic, se trăieşte pe
sponci. Îţi place ce profundă am devenit?” Elena încercă
în două rânduri să-i spună pentru ce a căutat-o, dar nu
reuşi, Babette trăncăni în continuare: „Să ştii c-a murit
Cornel, chirurgul de care te îndrăgostiseşi înainte de-a
pleca din ţară, a două zi după ce-a ajuns mare director
de spital a făcut un infarct. Dumnezeu să-l ierte! Multe îl
regretă, oho, pe câte n-a satisfăcut bietul pulălău!...”
Elena nu mai rezistă, o repezi: ”Ascultă, drăguţo, ia mai
tacă-ţi fleanca, eu te-am sunat, asta înseamnă că am ceva

important să-ţi spun, nu mai leorbăi atât. L-am visat pe
Lucian, fostul meu iubit, nu mai ştiu nimic despre el, l-
am sunat în câteva rânduri, dar nu răspunde, probabil
că şi-o fi schimbat numărul de telefon. Ce ştii despre el?”
Babette înghiţi în sec, o podidiră  lacrimile, lucru sesizat
şi de Elena, apoi, pe un ton indecis, îi răspunse: „Da,
diseară merg la priveghi, a murit, a avut cancer rino-
faringian şi după câte am aflat şi-a dat duhul în chinuri
groaznice. Să-i fie ţărâna uşoară!” Da, într-adevăr,
sufletul lui Babette era marcat de moartea mea, brusc
toate gândurile i se focalizară către mine, cel întins în
coşciug. Elena nu mai apucă să răspundă, i se puse un
nod în gât, o podidiră şi pe ea lacrimile. Sub impulsul
tragicei veşti o bătea gândul să dea un telefon şi să-şi
rezerve un loc pentru avionul Paris-Bucureşti. Realiză
că-i o idee idioată, în primul rând şi-ar fi răvăşit şi mai
rău sufletul, apoi i-ar fi alimentat suspiciunile lui Luis,
care în permanenţă o tachina cu faptul că ar avea pe un
altul şi că el nu-i decât un „simplu vibrator cu braţe” şi
apoi, era prea în pripă pentru o asemenea aventură.
Logica lucrurilor o echilibră, dar gândurile încă îi erau
răvăşite, iar imaginile ce-i pulsau în minte antrenau doar
poza cu mine în sicriu. O sună din nou pe Babette
rugând-o să transmită familiei mele condoleanţe, aceasta
nu apucă decât să spună un „da” anemic, iar când să-i
arunce câteva cuvinte de consolare realiză că vorbeşte la
pereţi, Elena deja închisese telefonul.



V. Lăcăyușu
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Aurel RĂU

Bretania şi
Normandia
Jurnal paralel

entru o călătorie în automobil, în Bretania
şi Normandia, după ce sunt lăsate mai
întâi, în urmă, două cartiere de margine

din Paris, şi după o mică evoluţie vestică, îţi este
pusă, un prim popas,  subt priviri, prin platoul
Beauce şi pe râul Eure, la o oră matinală,  o
comoară în puterea  căreia ai mai stat vrăjit cândva,
în „unul din fostele centre religioase ale druizilor”,
iar sub romani un loc unde era venerată o zeiţă-
mamă, pe care apostolii primilor veacuri de
creştinism ar fi transformat-o în Fecioara-Mamă: în
faţa arhitecturii, sculpturii şi picturii Catedralei din
Chartres. Un prieten francez, critic de artă, îmi
spunea odată că a venit aici numai pentru a privi
vitraliile, din secolul XIII. Îmi fac o datorie şi dintr-o
trecere prin  faţa cununii de sculpturi care
înconjoară Corul şi transpun Evangheliile, de secol
XVI, respectiv fac sfântul semicerc al ciclului cristic,
dar, poate din acelaşi  motiv, majoritatea timpului
de care se poate dispune, nu prea mult, trebuie să
fie dată numai cântecului culorilor cu lumina, din
înaltele geamuri, pe care să le compari, printr-un
nor din amintire, cu surori ale lor de vechime şi artă
înaltă, din catedrala din Bourges, văzută în urmă cu
numai doi ani. O decizie, care îşi adjudecă şi
întregul mic spaţiu al unei prime însemnări de
jurnal în versuri, cum în graba plecării la drum din
ţară am luat cu mine şi o toană mai recentă, de a

recurge, pentru a exeprimenta şansele unei
conciziei maxime, la forma poetică a catrenului, ca
la un talisman:

A doua oară-n Chartres, făr-de veste,
Sunt iar cu ochii numai pe ferestre,
Uitând sculpturile - de ce să mint?
Cum aş umbla-n genunchi prin „labirint”...

Îndată după ieşrea din oraş, Loara pune într-o
dificultate: să se ia spre Orléans, ori spre Blois?
Hamletizări lângă o moară de vânt în plin câmp,
unde s-au făcut nişte fotografii. Dar câştigă oraşul
al doilea, cum s-ar fi ales între statuia Ioanei d’Arc
şi a lui Louis XII, şi te şi afli urcând scara
octogonală renascentistă, decorată cu sculpturi,
comandată de ginerele acestui întemeietor,
transformator al castelului în palat, de Francisc I,
ori în cabinetul de lucru al Caterinei de Medici,
dulapurile secrete ascunse după furniruri cu
intarsii, din magnificul castel renascentist. După
cum, în decizia luată complotează şi alte două fiinţe
de aer. Această confesare:

La Blois, parc-am venit doar  pentru Scară.
Dar şi numai să trec prin săli, hai-hui -
Unde Ronsard, la bal, întâia oară
A întâlnit-o pe Casandra lui.

P
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S-a optat astfel, în speranţa că o abatere ar putea
încăpea, cel puţin de astă dată, fiindcă în vreo alte
vreo trei drumuri pe regeasca Vale nu s-a putut,
într-un program foarte încărcat, şi unde nu aveai
singur un drept la cuvânt, inclusiv până la conacul
La Possonnière, aflat pe râul Loar nu pe Loara
principalelor castele, locul de naştere şi de
eternitate al marelui prinţ poet al Pleiadei.

Din păcate, la bord nu există şi un GPS, căruia
să-i spui numai destinaţia; răspunsurile la întrebări
adresate unor localnici, din mers, sunt
contradictorii; rătăcirile şi întoarcerile pe mari
porţiuni de drum se vor ţine lanţ, peste poduri de
poduri, chiar şi după un popas de prânz la
Amboise, unde o consolare e spectaculozitatea
castelului regal, nici el în principiu de ocolit. Încât
cu tot ce te vei alege până târziu spre seară, literar,
să fie doar această, de altă natură, abatere, sau
jelanie, înaintea unei fataliste virări, prin Tours,
spre Rennes. Provocată întâmplător şi de o nostimă
neînţelegere în legătură cu toponimul Loir, scris
fără e mut. O infidelitate, faţă cu un jurământ pe
catren:

Baladă Ronsard

Vrând s-ajung pân-la Ronsard,
Cum în Blois vin înc-o dată,
C-un Pejeut sunt ziua toată
Când pe Loara, când pe Loar.

Printre flori, gândeşti: mixandra,
Peste poduri, iar şi iar,
Am vorbit mult de Casandra,
Când pe Loara, când pe Loar -

Care-n Blois, de el dansată,
L-a dat gata pe Ronsard,
În sonete des/cântată
Când pe Loara, când pe Loar.

Făr-un ghid ori gi-pi-es,
Schimbam sensuri în zadar.
-Pontoise? Pe-un deal, pe-un şes,
Când pe Loara, când pe Loar.

Dar, slab rost: nu ştie-oricine
Unde s-a născut Ronsard,
Ori de-un Banul Mărăcine.
Nici pe Loara, nici pe Loar.

Să nu-nebunesc, cu mia
Întorc versuri, schimb, ignar,
Pe Elena, cu Maria,
Când pe Loara, când pe Loar.

Şi vânt bate, soare-apune,
În Amboise chiar plâng amar.
Spune, Elegie, spune,
Când pe Loara, când pe Loar,

Cum, de-o  „Dunărea-ngheţată”
Trece-acel străbun hoinar,
Vis din nou de-un altădată,
În spre Loara, în spre Loar!

Nici o procopsire, biată,
Nu pe Loara, ci pe Loar,
Cu-o-ntâlire-adevărată,
Duh, eh, pur, al lui Ronsard!

Envoi

Şi spre-un alt cânt, pân-la stele,
Drum şi zarişti veacuri sar.
Amintiri de-acum, castele,
Când pe Loara, când pe Loar...

Oraşul Rennes, unde se accede după orele 11 din
noapte. Într-o piaţă mare, din faţa bisericii Sfânta
Ana, cu unul din pereţi, ciudat, tapisaţi cu iederă,

Fațada catedralei
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un freamăt de multă tinereţe confirmă statutul de
oraş universitar. Pentru vreo jumătate de ceas de
flanări printre şiruri de mese, în faţa a zeci de
localuri cu muzică şi băieţi şi fete care se-
mbrăţişează, râd, beau bere din halbe mari, dar şi
improvizează ici-colo câţiva paşi de dans, simpatici,
paşnici, m-a răpit o stradă îngustă învecinată, ca din
Lipscanii româneşti de altădată, când mi se livrează
această notaţie, în care doar reiau o descriere, sau
pe care-o transpun:

Spre miezul nopţii-n Rennes.Voci, lumini. Se bea cu sete
Pe-o stradă – lâng-o piaţă centrală – Saint-Michel.
La iad Ivan Turbincă, printre băieţi şi fete,
Cu-o halbă-n mâini – că-s unul din ei, să cred, mă-nşel.

Catedrala din Chartes

Dar, în drum aprig, neabătut, spre un orizont al
mării englezilor, Marea Mânecii. După o sosire
adânc în noapte şi un somn pe fugă, vizitând portul
fortificat Saint-Malo, la nişte ore, doar matinale. Şi,
după o cuminecare cu o  gravură şi inscripţie în
piatră, de pe o lespede din sfântul pavaj,
transpunând/onorând un episod din romanul
tuturor descoperirilor gegrafice, al Catedralei – sus,
la statuia exploratorului trimis după aur în Quebec,
de Franisc I şi întors în Europa cu o încărcătură de
pirită şi cuarţ. Pe zidul de incintă, din faţa măriii,
trebuie scos ceva, fie şi din piatră seacă:

Pe ziduri lungi de piatră, lăsând în urmă radă
Şi un hotel, pe chei – să descoperi, ce Canadă?
Mici stânci, prin apă. Şi-n Est, prin Vest! ce bine e!
Pur gând, ca-n Catedrală, pe-un romb, Jacques Cartier.

Catedrala din Rouen, Claude Monet

Episod, sau fapt de condei, urmat în plină
amiază, după vreo două ieşiri greşite de pe
autostradă, pe nişte drumuri săteşti, fără umbră de
vreun trecător, de o ajungere cu bine la o doar
aspiraţie şi un gând întrupat care-i oraşul-machetă
Mont-Saint-Michel, sau la un al doilea suspin marin
nordic, încă resimţindu-se de un efort al unui urcuş,
ca pe peretele unei case, pentru o ispăşire de orice
păcat: spre fleşa în cer a bisericii medievale şi de
epos războinic dintr-o cetate pe apă, considerată de
turisnul mondial una din minunile lumii, ulterioare
antichităţii:
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Din trepte-n trepte urc – anii, spre-optzeci –
Spre turla fleşei. Teamă, vii şi pleci!
Flori, stânci, „Merveille du monde”... În evi mă trag.
În vânt – al meu, de larg – mări, acest steag!

Îţi gospodăreşti marcări de etape aşa, cu o
tristeţe în legătură cu imperfecţiuni în exprimarea
opţiunilor, ca de exemplu în vreo două situaţii în
care ai observat prea târziu din fuga maşinii, pe
autostradă, un indicator rutier pentru Honfleur,
apoi altul pentru Dauville, glorii nu oarecari,
situate la distanţe mici, şi la care ai renunţat doar în
favoarea celorlalte localităţi văzute în acestă
dimineaţă, care de altfel prin nimic n-au dezamăgit,
dimpotrivă. Marcări de etape, inscripţii, dintre care
pe unele nu le mai transcrii, dar pe una din ele să n-
o laşi deoparte, ca de încheiere a unui tumult, din
Rouen, un obiectiv cu goticul celebrei catedrale iată
şi el descoperit înainte de căderea serii (unei a doua
zile de exultări prin inedit), sub o aceaşi stare a unei
de uitări de sine, alerte, bucurii, în cultural şi
artistic european  şi universal. Deci acest semn:

Pe-o oră de lumină, dau totul. Cai-putere
Trag dârz. Sosind cu-amurgu-n Rouen, încă mai vezi!
Da, Claude Monet: un cânt catedrala-ţi, prin eter e!
Jean d’Arc, statuie, cei ce-n foc alb ard, sunt englezi!

St Anne Rennes

Aici, după un mers în semicerc, cu ochii numai
în absolut, pe dinaintea a trei laturi ale
monumentului medieval mutatat în impresionism
prin tonurile de movuri şi griuri divine, de Claude

Monet, cum te întorci în sens contrar faţadei
principale, spre stânga, eşti, în continuare, al unui
ceas mare ca un enorm astru al zilei, în asfinţit,
suspendat pe un arc de zid deasupra unei străzi
bordate de superbe case normande, cu etajele tăiate
de linii brun- roşcate, din nou în pictură şi grafică.
Apoi o altă ispită, încă nici ea de tot învăluită de
noapte, palatul Parlamentului, şi el din vremi,
formând cu o altă stradă frumoasă, cum ar închide-
o, un T. Din care, traversând în fine o stradă mai
largă, Jean D’Arc, ajungi în Piaţa Veche, unde
„Fecioara” căreia i s-a poruncit din cer să scape
Franţa de engleji a fost arsă de vie pe rug, şi se
deschide o lumină şi spre ultimul vers din catren.
Aici descoperi după un colţ de clădire  statuia de
marmoră, albă, care o prezintă ca-ntr-o ascensiune,
fără reteorică, şi cu percepţia câtova flăcări, de
asemenea albe, ca o tufă de involţi irişi, într-o
lature, la picioare, să te gândeşti şi la poezia
simbolistului român Ştefan Petică Fecioara în alb.
Lângă o bisercă ce îi este consacrată, ultra-modernă,
în linii de elipsoid şi obiect zburător ceresc, având
încastrate, tehnică de colaj,  câteva vitralii
renascentiste, unde tocmai e susţinut  un concert
muzical religios, cu de o resfirată, impresionantă
formaţie corală.

Nu-i nimic dacă treci prin oraşul lumină, la
întoarcere spre casă, în direcţia râului Marna, unde
trebuie să ajungi la nişte prieteni, târziu, după orele
două din noapte, oraş  lumină care încă nu s-a
culcat, cel puţin judecând după circulaţia de maşini,
automobile din toate ţările! Merita! De vină fiind şi
popasul prelungit, de vreo duă ceasuri la unul din
restauranlele care nu închid la orara 23, din Piaţa
veche din Rouen, la o cistire cu peşte şi un vin alb.
Ce ar fi încoronat drumeţia, ar fi fost o cină la un alt
local, care însă închidea la respectiva oră. Acela
plutea într-o poezie aparte, poate din truveri,
judecând după cum arătau prin geam feluritele
separeuri, salonaşe, cu dichis  aranjate, de unde
ultimii consumatori norocoşi tocmai se pregăteau
să plece. La intrare, ai putut totuşi, pe o mică placă,
citi:

„La Courone. Le plus vieil auberge de France:
1345”.

Franţa, mai, 2010





Iarna 2012 | Contact international 85

David MIHĂILĂ

Al V-lea anotimp
Într-o viaţă ascunsă, într-un loc
Sfânt, un boţ cu ochi...

http://5anotimpuri.blogspot.com/

ți scriu ție, pentru ca ești
copilul meu drag. Aș fi vrut să
scriu povestea asta oamenilor

Mari, cu o viziunea sociologică și
antropologică asupra vieții. Dar ei
sunt prea serioși și nu mă iau în
serios. Ii doare capul. Vin mereu
prea devreme pentru ei. Vor să mă
primească mâine. Când le vorbesc
despre om, ei arată cu mâna la nu
știu ce mare arheolog sau biolog.
Nici măcar nu au timp să te asculte,
având impresia că tot ce se poate
zice a fost zis, tot ce se poate scrie a
fost scris. Când le vorbesc despre
Adevăr, îmi aruncă în brațe un
morman de cărți prăfuite, crezând că
acolo găsesc Adevărul, în idei și
sisteme, în silogisme și concepte, ci
nu în contemplarea pietrelor. Când
le vorebesc despre fericire, ei îmi
spun să mă distrez. Când le arăt o
biserica pe care o contemplu în
liniște, ei remarcă imediat “stilul
bizantin”, arhitectura, vitraliile și o
pozează din toate unghiurile fără să
înțeleagă că sunt orbi.

Așa că am plecat dezamăgit și
desculț de la poarta Ințelepților,
pentru că deși sunt cei mai Mari
Oameni, ei nu au inima de carne ca
să înțeleagă și nici mintea deschisă
ca sa priceapă. Tu mă înțelegi și ai
răbdare să mă citești chiar și atunci
când nu pricepi. Și mă citești până la
capăt cu fidelitatea unui porumbel
mesager. Tu mă înțelegi pentru că tu
crești doi bujori în grădină. Iar

atunci când îi crești de mici, cunoști
mai multe despre flori decât toți
specialiștii botaniști. Pentru că le-ai
udat în fiecare zi, am să te hrănesc
cu povestea mea. Am să te învăț să
mergi, ca să nu-ți scrintești piciorul
de vre-o piatră sau să aluneci pe o
pojghiță de ghiață. Pentru că de-
acum ești un copil ce se lasă pe
mâna nepoților. Iar când îți spun că
ești copilul meu drag, să nu te miri,
chiar dacă ai 85 de ani, pentru că
numai cine se face mic va intra în
Țara Promisă.

Tu ești un copil pe care îl doare
orice frunză și se lasă abandonat
acestei căderi imaginare. Orice
mângâiere te ucide ușor, pentru că
ești o floare albastră. Uneori, atât de
ușor încât te ridici dintre noi. Un
cuvânt adus de vânt e suficient să te
doboare și să te ducă departe, dar nu
vă cunoaște niciodata povestea ce ni
s-a dat. Scriu cu disperare până nu
vine dimineața, lumina care o să ne
dizolve inimile și o să le ridice la cer
pe o rază subțire de soare. Îți scriu
ție, copilul meu drag, care te faci mic
în brațele mele. Scriu ochilor tăi mici
și negri, lumina mea. Scriu obrajilor
tăi roșii, bucuria iernilor. Scriu
mâinilor tale, turtă dulce. Scriu
pentru că deși trăiești printre noi, ai
ieșit de mult din Lumea. Tu plutești
pe suprafața lucrurilor. Tot ce atingi
tu crește, pentru că nu ucizi iarba
sub picioarele tale.

Scriu pentru că pe tine urcă
gărgărițele să-și ia zborul. Iar tu ești
o dorință. De la tine, copilul meu
drag, pleacă toate dorurile, se
risipesc și ajung ambiții mari... Scriu
pentru că tu te-ai făcut mic pentru ca
noi să creștem. Iar acum, pentru că
mi s-au deschis ochii să pricep,
inima să înțeleg, m-am întors la
poveste. Și o continui mergând cu
spatele înainte, scriind-o pe frunze,
regăsind prin tine copilul pe care l-
am lasat la răscruce de drum. Pentru
că tu niciodată nu te schimbi, iar eu
cu tine rămân mic. Ești și vei fi. Așa
că, dacă nu-ți cer prea mult, cu un
ultim efort, ascultă-mi povestea. Ești
singura ființă care mă poate vindeca,
pentru că mă iubește.

Pentru că celui care i s-a dat mult,
i se va cere mult. Ce? Dragoste! Ea le
cuprinde pe toate. Pentru că este o
taină aici, să simți atâta dragoste și
să nu te dezintegrezi, să nu ți se
deschidă porii într-un parfum, într-o
simfonie de lalele, să nu îți cedeze
tâmplele sub această presiune
dureros de dulce, să nu mai ai
lacrimi în ochi ca să poți spune cea
ce înduri și trăiești. Să te ascunzi
mereu în cuvintele cele mai simple,
în compotul cu vișine, în gutuile de
pe șifonier, în mâncarea de cartofi
sau salata de zacuscă, în chemarea
rugăciunilor fierbinți. Iată o dragoste
care nu se regăsește decât în această
îmbrățișare care ne cuprinde. O
dragoste care se scurge printre

I
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cuvinte ca nisipul din pumnul
copilului. Însă, tu știi la ce mă refer,
pentru că vezi dincolo de cuvinte,
de-aceea folosesc această poveste
doar ca pe un pretext, sugerând un
Univers Intreg plin de Galaxii și
Stele.

E modul nostru de a vorbi,
atingându-ne palmele, măsurându-
ne forța, uitându-ne la bujori, lipsiți
de marile întrebari, pentru că știm ce
e frumos când privim aceeași floare.
Nu vrem să întelegem, pentru că
mintea ucide tot ce prinde, fixează
ca să priceapă li uită să iubească. Ce
poate fi mai adevarat decât această
durere a cărnii în spiritul ei?
Ascultă-mi povestea, pentru că ea
este imnul meu ce se înalță pentru
tine, te va unge pe suflet când plouă
afară, când frunzele cad, când
rândunelele vor pleaca în Țările
calde... Când somnul te va lua, nu te
întrista, mai rămâi puțin cu mine. Te
voi ține în viață pentru că voi trezi în
tine poveștile de iarnă.

Primul anotimp
u știi de la început că în
povestea mea nu se
întâmplă nimic, și totuși, e

vorba de viață și de moarte. Pentru
că dacă nu aș scrie, ceva în mine va
muri. Iar tu, copilul meu cu suflet
mare, nu vrei să lași nicio ființă să
moară. Nu-i așa? Chiar dacă sunt
poate în lumea-ntreaga alte 6
miliarde de povești, nu te vei
descuraja. Eu sunt un Om Mare. Dar
port pe umeri un copil. Și chiar de-aș
fi atât de mare cât un Uriaș, copilul
de pe umeri va vedea mult mai
departe... De aceea, cartea asta-i
pentru oameni Mari, dar care încă
mai au pe umeri povara celor mici.
Pentru cei care încă mai văd prin
ochii unor pitici. Așa că am să îți
spun povestea celor 12 pitici dacă o
să ai răbdare și nu o să adormi.

Vezi tu, acești pitici au și ei casa
lor, ca orice om Mare care se
respectă și se spală de trei ori pe
dinți. Iar această casă e încăpăatoare,

foarte încăpătoare, deși camerele
sunt mici, pentru că ei sunt doar
niște pitici. Te întrebi de unde hârtie
pentru alte 6 miliarde de povești?Ar
însemna să defrișăm toate pădurile
și să facem din ele cărți. Iar pădurea
e o poveste nescrisă care le cuprinde
pe toate. Intre timp, pentru că nu e
ușor să scrii o carte, s-au mai născut
alte 987,5 milioane. Dar dacă toți am
fi puțin mai mici, atunci frunzele din
pădure ne-ar ajunge să scriem pe ele
povești și dacă toți am fi puțin mai
mici, atunci am avea casele mai
incăpătoare. Și dacă am fi și mai
mici, foarte mici, cât un mușuroi de
furnici, atunci ne-am înfrupta toți
dintr-un măr căzut din pom. Și
lumea nu ar mai suferi de foame.
Singurul lucru de care nu vom fi
prea fericiți, vor fi pisicile noastre
care ne vor părăsi peste noapte,
uităndu-se în oglindă, crezându-se
Mari, susținând că ele de fapt sunt
tigrii Siberieni.

Așa cum îți spuneam, când ești
mic, într-o casă cu acoperiș, poți
crește în jur de 12 pitici. Vezi tu,
chiar daca așa ceva e de necrezut
chiar și pentru oamenii Mari, țin să
precizez într-un limbaj de lemn,
sever, bine ținut în frâu, că nu e
vorba de o altă poveste cu Alba ca
Zăpada și piticii ei. Dicționarul
explicativ al limbii Române,
Academia, forurile înalte, deși sunt
alte 6 miliarde, nu ne dau voie să ne
copiem între noi, acuzându-ne de
plagiat. Iar ei au inventariat toate
cuvintele, toate sentimentele, toate
poveștile, toate cărțile din Lume intr-
o singura bibliotecă. Și le-au
clasificat ca să le poată înțelege:
după numărul paginilor, dupa titlul
de pe copertă, după subiect și
predicat. A plagia inseamnă a fura
povestea altui copil. Iar eu nu vreau
sa fur viața altor copii, asemeni ție,
să mă mândresc cu ea și să zic: Uite
ce Om Mare sunt eu acum.

Povestea mea e cât se poate de
reală. Ea s-a intâmplat intr-un loc
Sfânt, intr-o viață ascunsă, intr-o țara
nu prea mare, pentru ca incă nu a
ieșit cu coada din apă. Dacă nu știai,
orice țară iese din Mare. Poți să te

uiți pe Hartă. Așa că eu nu scriu
povești de adormit copiii. Asta să fie
clar. Scriu doar o altă poveste, care
desi seamana poate cu cele 6
miliarde, e totusi povestea mea. Și
țin la ea. Eu sunt un om serios ca
pinguinii, îmi place să te tratez
totuși ca pe un pitic cu un cap mai
înalt decât toți Uriașii. Pentru că tu
vezi casele așa cum sunt, mari și
încăpătoare. Iar dacă o să așez 12
paturi, două câte două unul peste
altul, nu o să te superi că nu ai loc,
sau că nu ai cameră de joacă unde să
îți întinzi regatul jucăriilor. Si până
la urmă, dacă îți întinzi jucăriile
peste tot, nu le mai găsești. Trebuie
să privești partea bună a lucrurilor.
Daca îți alegi patul de sus, o să vezi
pe fereastră cum ninge, o să vezi
noaptea stelele pe geam. Dacă îți
alegi patul de jos, o sa vezi povești
fosforescente lipite deasupra capu-
lului de Mamă. Nu are importanță ce
pat alegi, din moment ce toate sunt
făcute pe măsura ta.

Nu am nici un secret față de tine,
de-aceea ți-am spus că e vorba de 12
pitici și nu 11. Dar așa cum e firesc,
pentru că noi ținem în povestea
noastră cont de legile circulației, și
de constituție, și de circuitul apei în
natură, și uneori mai facem si calcule
aritmetice, înainte de a fi 12 pitici,
erau doar 11 pitici. Și înainte de a fi
11, erau doar cinci. Așa dintr-o dată
barza i-a adus unui om tanar, cu
părul creț, cu umerii tari, exact cinci
pitici. Atât cât poate duce el in spate.
In cealaltă parte a orașului, poate, nu
știu unde, dar în noapte, o lumina s-
a aprins, și o femeie s-a trezit să dea
mâncare altor trei pitici. Nu știu cum
s-au întâlnit, pentru că lucru asta nu
a fost consemnat de academicieni,
așa că pot spune eu ce vreau aici fără
să fiu acuzat de “plagiarism”. E loc
pentru toată lumea sub soare, mai
ales că suntem 6 987 325.

Ideea e că într-o zi, Tatăl celor 5
pitici s-a întâlnit cu Mama celor 3
pitici și au zis: “de ce să nu facem
noi o casă mai încăpătoare pentru 8
pitici?” Iar barza, care e trimisă de
Impăratul Impăraților, vazându-le
daruirea si dragostea, le-a mai adus

T



Iarna 2012 | Contact international 87

ca bonus încă 4 pitici. Așa am ajuns
eu să scriu povestea celor 12 pitici(
dar să nu-i numim totuși pitici, că
poate între timp s-au făcut și ei
oameni Mari, s-au așezat la casele
lor și vor să pară cât mai serioși...).

Ah, uite cum își pierde omul
vremea cu introduceri spațioase și
uită să îți facă cunoștință tocmai cu
Eroii mei. Pe tânărul părinte îl
cheamă Takto. Da, ciudat nume. Nu
știu cine i l-a pus. Putea să-i zică
prea simplu Papa, Apu, Tata, Dad
sau pur și simplu așa 爸爸. Iar pe
tânăra femeie, de altfel de o
frumusețe rară, o chema Mama. Din
cauza asta o recunosc toți copiii pe
uliță. Are un nume ușor de reținut,
nimeni nu îl uită de când se naște și
până moare. De fapt, sunt cele mai
ușoare și cele mai dulci două silabe.
Pentru ca să stii, cuvintele au ăi ele
gustul lor. Când zici Mama, și simt
miros de lapte fiert, când zici Tata, și
barba lui parcă te înțeapă, când zici
Mere și simți cum îți lasă gura apă.

Vezi tu, înainte de a-ți face
cunoștință cu cei 12 copii, trebuie să
știi că o poveste nu se scrie așa ușor.
Trebuie să ai numărul implinit,
rotund și frumos, care să se poată
imparte ușor în câte două pături, in
câte patru camere. Nu poți scrie, si
aici imi vine să râd, povestea celor
11 pitici. Parcă nu sună a poveste.
Nu poți să imparți 6 mere la 11 copii.
Rămâne unul nemâncat. Cum nu
poți impărți paturile decât in mod
echitabil, dupa lungimea degetului
mic de la piciorul stâng. Ai auzit de
povestea celor 12 ucenici, balaurul
cu 12 capete din Tinerete fără
Bătrânețe, ai auzit spunându-se in
cântece despre Țara cu 12 izovare
unde curge Lapte si Miere, chiar și
anul are 12 luni, dar nu ai auzit de
povestea celor 11. Așa că povestea
noastră trebuie să inceapă cu
numărul 12.

Partea cea mai grea e să le pui
nume atâtor pitici. Iar după ce le pui
nume, trebuie sa îi faci în așa fel
incât să creadă că sunt numele lor
adevărate, iar tu nu trebuie sa uiți
asta, ci să la aduci mereu aminte. Ar
fi fost mult mai simplu să le pun in

frunte câte un numar, sau pe spate.
Cine nu știe să numere pana la 12?
Dar numarul deli numește, el nu
cuprinde. Unu e prea mic pentru un
pitic. Doi ar fi necinstit față de
primul. Fiecare ar insemna să se
mandrească cu numărul lui, care nu
e de fapt decât o așezare
intâmplătoare a unor rândunele pe
sârmă. Dacă incepi să le numeri din
dreapta vei avea alte numere, iar
dacă vei incepe numerotarea din
stânga, atunci vor ieși altele numere.
Iar mie nu-mi place să amestec
numerele intr-o urnă. Pentru că
prima pasăre, deși identică cu
cealaltă in al său penaj, nu e aceeași
cu ultima de pe sârmă. Ea cântp
altfel. Ciripitul ei te trezește
dimineața din somn cand cealalta
culege paie pentru a-si clădi un cuib.
Așa că puteam spune prea bine că
asta e povestea numărul 6 945 325,
dar nu ai fi aflat nimic mai mult de
la mine in modul asta. Nu poți
numerota oamenii cum nu poți
numerota clapele unui pian pentru a
invăța să cânti. Melodia iese din
dragoste, nu din aritmetică, deși ne
folosim de ea pentru a impărți
timpul muzicii in doimi și optimi,
timpul vieții in ore și secunde, ne
folosim de aritmetica la piață, sau să
așezăm paturile in camere și să nu

ne dea cu rest. Si de ce nu le-am pus
numere? Pentru că numerele pot fi
oricând inlocuite. Daca lipseste de
exemplu 11, cade 12 peste el, vine 13
in locul lui și se face 12 iar. Pe când
un nume nu poate fi inlocuit, deși e
greu de reținut. Când spui 6
miliarde, ai spus din start și numărul
789. Când spui insă un nume, nu te
poți referi la celelalte, și nu le poți
aduna. Dar haideti să nu devenim
niște contabili, pentru ca ți-am spus:
ne folosim de cifre pentru a
numerota filele povestirii noastre,
dar nu asta face cartea să crească si
să plămădească vise in tine. Pentru
că știu, până la urmă vei adormi, vei
lăsa cartea pe noptieră și vei intra in
povestea mea.

Așadar : R vine de la Rahela, E
vine de le Estera, M revine lui Maria,
S e simplu Sole, O de la ‘Onut, T e
Teodoru, V de la Vali sau Valeria, D
e Dani sau Danut, P de la Petruta, E
de la Emanuel, I de la luna lui Iunia.
Iată-i pe toti 12 intinși pe o sarmă la
zvântat. Poti sa-i numeri chiar tu ca
sa te convingi. Inainte de a te apuca
sî numeri, trebuie sî stii ca asa cum
omul se imparte la doua picioare, la
douî maini, la doi ochi, asa și Lumea
se imparte in fetițe și băieți. Ii poți
recunoaște după hainele pe care le-a
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întins Mama aseară pe culme.
Fetițele poartp rochițe cu floricele,
baieții au pantaloni in dungi. Un
singur lucru nu-ți va ieși la
numărătoare, asemeni vrăbiilor de
pe sârmă. Desi 12 se imparte in 6
fete și 6 băieți, o rochiță albastră cu
buzunare mari nu se poate imparte
decât la o fetiță. Te-ai prins. Nu ți-
am facut cunoștință cu el, pentru că
deși nu e nici primul și nici ultimul
sau cumva special, el e David. Ei, n-
a fost ceva intenționat, așa a venit el
acum mai la urmă să facă prezența,
pentru ca toată ziua a fost cu oile pe
deal la păscut. Chiar dacă se crede
fetița, il ințelegem, pentru că e ăl mai
mic dintre băieți. Nu ți-am spus cum
a venit pe lume, dar dacă incă nu ai
adormit, mă incumet să mai scriu o
pagină.

Când ceri un copil, ca să
implinești numărul și să-i poți
desena mișcările prin țărână, trebuie
sa îi alegi mai intâi un nume de
poveste. Dacă si tu vrei să te trezești
dimineața cu un frate sub pom, acel
pom la care ai visat un an de zile si
pe care l-ai impodobit cu globulețe,
trebuie că părinții tăi să îi aleagă în
linii mari povestea în care să se
miște. De exemplu, ar fi numai
potrivită o poveste de Crăciun ca cea
a Mariei. Noi numim asta in familie

Binecuvantare. Dăm numele și apoi
lăsam copilul să se joace liber in
limitele grădinii. Toate mișcările i se
vor potrivi ca o haină pe masură. Eu
am ales de exemplu să trăiesc in
povestea pe care ți-o spun ție chiar
acum. Și e frumoasă. Dar să nu mă
crezi pe cuvânt.

Așa se face că m-am trezit într-o
zi in Ținutul Indepărtat al Orientului
apropiat, unde curge lapte si miere.
Peste Ținutul Indepărtat domnea un
Impărat. Acest Impărat era cu un
cap mai Mare decât orice om, pentru
că supușii lui il înăltau in fiecare
dimineață in slăvi, ajutând astfel la
ridicarea Inălțimii Sale. Insă, acest
Impărat din Tinutul Indepartat a
crescut atăt de Mare, ajutat de
supușii săi, incât cerea in fiecare
dimineață să i se aducă olginzile cele
mai Mari din Ținutul indepărtat,
oglinzile care să il arate în toată
splendoarea Mareției Sale. Și cum nu
mai incăpea in palate, pentru că
palatele devin neincăpătoare când
ești mare, și cum nu mai incăpea in
papuci, pentru că ii rămăseseră mici,
si cum nici merele toate din lume
nu-l mai săturau, chiar dacă avea
mulți pomi in Ținutul Indepărtat,
atunci supușii au chemat un
ciobanaș să-i cânte din Fluieraș.

Se gândeau ei, și nu se inșelau
total, că poate micuțul ciobanaș o să
îi cânte atât de frumos, dar atât de
frumos, incât inima o să i se strângă
cât un purice. Atunci, supușii, care
singuri și-au creat un Uriaș care să-i
domine din priviri, pentru a se simți
mici, au fost tare fericiți. Credeau ei,
un copil nevinovat o să il adoarmă
pe Marele Impărat în patul său
Regal, lung de 12 picioare și lat de 4
picioare, și inalt de 6 picioare. Așa se
face că micuțul ciobanaș s-a infățișat
cu Fluieraș lui, la fel de mic, in fața
Impăratului.

-Poți tu să imi redai bucuria
merelor? Poți tu să mă saturi când
toți merii din livada mea nu mă mai
satură? il intreabă Impăratul pe
micutul ciobanaș cu părul bălai.
- Impărate, eu sunt mic, dar tu ești
mare, eu sunt slab, dar tu ești tare,
insă mic și slab așa cum sunt, pot să-
ți cânt.
-Cântă-mi! si ciobanasul i-a cântat
un cântec de leagan. Atunci
Impăratul și-a măsurat barba lungă,
o mângaia foarte elogios, si s-a
așezat pe scaunul impărătesc
ascultând cum degetele ciobanașului
se plimbau pe fluieraș. Cu căt
ciobanașul cânta mai frumos, cu atât
mai mult Impăratului i se inchideau
ochii, se scurgea ușor de pe scaunul
său regesc și se visa din nou pitic.
Atunci micutul ciobanas, vîzând că
Impăratul doarme și ca in vis
zâmbește, a spart toate oglinzile din
Ținutul Indepărtat, care il făceau pe
Impărat să se vadă groaznic de
Mare. Cand s-a trezit, Imparatul a
fost atat de furios, pentru ca ii
lipseau oglinzile care il obișnuiseră
cu imaginea Mariei Sale, așa că a
aruncat cu sulița spre micuțul
ciobanaș. A fost cât pe ce să il
nimerească, dar când ești mic, ești o
ținta invizibilă chiar și pentru cei
mai Mari Impărați.

Atunci micutul nostru ciobanaș
s-a dus inapoi la oile lui și le-a cântat
duios din fluieraș de os. Ele se
făceau mici, și vazute de pe plaiul
celălalt, păreau niște pietre albe
aruncate de un Uriaș. Oițelor,
mioarele mele, le spunea el. Iar
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oiţele îi cunoşteau glasul şi oriunde
mergea veneau după el. Dar nici
aici, departe de Impărat, draguţul
ciobănaş nu a scăpat de pericole.
Intr-o zi, un Leu fioros răgnea şi
căuta pe cineva să inghită. Si pentru
că fluieraşul lui nu mai făcea faţă, şi
pentru că nu putea fi imblânzit prin
muzica lui, care era o muzică doar
pentru oi, atunci ciobănaşul a luat o
piatră şi a pus-o in praştie şi dintr-o
lovitură a doborât Leul.

Nu după mult timp, Ţinutul
Indepărtat a fost invadat de oameni
Uriaşi, care vroiau palate mai
incăpătoare, pentru că ale lor nu le
mai ajungeau. Oameni din altă
Impărăţie, care şi ei crescuseră tot la
fel de mari, dar ai căror meri, şi toţi
pomii din lume, nu ţi mai săturau,
au venit să ceară mâncare la
Impăratul din Ţinutul Indepărtat. Şi
cum aceştia nu s-au inţeles la unele
calcule, pentru că de obicei aici se
poticnesc oamenii Mari, la lucrurile
mărunte, atunci au zis să câştige ăl
mai Mare şi mai Tare.

Bineînţeles, ca să-şi arate
Măreţia, Impăratul din Ţinutul
Indepărtat a chemat toată oştirea lui
câtă frunză câtă iarbă pe câmpul de
luptă. Aşa se face că fraţii mai Mari
ai ciobănaşului, au fost şi ei
număraţi şi chemaţi sţ se adune cu
alţii. Apoi şi-au adus carele cu nu
ştiu câţi cai putere, care mai de care
mai lungi si mai frumoase. Şi toate
au defilat prin faţa celor două tabere
adverse. In această luptă câştigă
Impăratul care era aplaudat mai
tare. Şi pentru că lupta nu s-a decis
nici aici, atunci Impăratul din
Ţinutul Indepărtat a adus cele mai
frumoase Impărătese din regatul
său, ca să-şi arate Frumuseţea.
Pentru că frumuseţea e o putere mai
mare ca armele. Nici aici nu s-a decis
lupta, pentru că şi celplalt Impărat
era la fel de Mare şi incăpăţânat şi îşi
măsura frumuseţea în numărul
Impărăteselor pe care le are şi putere
in numărul cailor.

Pentru ca au stat aşa trei zile şi
trei nopţi unii in faţa altora, trecând
prin faţa ochilor tot felul de bucate
alese şi care pline cu mere şi tot

aurul din Ţinutul Indepărtat,
micuţul ciobănaş a fost trimis de
Tată să aducă fraţilor săi cozonaci,
pentru ca toata pâinea din Ţinutul
Indepărtat era numai pentru
Impărat. Trebuie să ştiţi că oamenii
atunci nu aveau bani. Aveau doar
pâini. Si cu cât aveai mai multe
pâini, cu atât erai mai bogat. Luptăm
şi noi pentru o bucată de pâine, se
scuzau unii... Dă-mi şi mie o pâine,
că n-am ce pune copiilor pe masă.
Iar războaiele, tot pentru o bucată de
pâine se duceau. Pentru ce lupţi? Ce
te face să-ţi laşi nevasta şi să-ţi dai
viaţa? Pentru o bucată de pâine
răspundeau ostaşii. Dar pâinea nu-i
mai sătura pe oameni.

A treia zi dis-de-dimineaţă, când
coifurile celor două oştiri străluceau
in soare ca o mare de argint, a ieşit
din tabăra adversă un Uriaş. Şi
pentru că lupta nu s-a decis prin
mareţie şi nici prin numărul
împărăteselor, si nici chiar prin forţa
cailor, nici pe cale diplomatică prin
inţelepciunea academicienilor, Uria-
şul care era mai Mare decât toţi, mai
Mare chiar şi decât Impăratul, a
strigat:” Trimiteţi un Om mai Mare
decăt mine să ne luptăm. Acela care
va supravieţui va lua toate merele,
tot aurul şi toate carele de luptă,
chiar şi Impărătesele. Dacă veţi reuşi
să învingeţi... Hahahaha, (si a
început să râda zgomotos), atunci
toate astea sunt ale voastre. Mie
oricum nu-mi intră nici pe o măsea”.
Şi arăta spre toate bogăţiile şi
merindele pe care le strânseseră cei
doi Impăraţi. Pentru asta erau ei
gata să-şi dea viaţa. Ii puteai spune
orice ostaşului, îl puteai bate, îl
puteai jigni, numai să nu-i fi luat
pâinea de la gură...

Impăratul din Ţinutul îndepăr-
tat s-a speriat tare mult, pentru că
nu era obişnuit să vadă pe cineva
mai Mare decât el. Toată oştirea,
câtă frunză câtă iarbă, din Ţinutul
Indepărtat, discuta probleme sociale
la ordinea zilei, strategii de luptă,
ştiri neoficiale şi alte bârfe, agitând
coifurile în soare în aşa fel incât să se
sperie de propriul zgomot. Fiecare
îşi dădea cu părerea. Se uitau în

cărţile de istorie să găsească
asemănări, să ghicească sfârşitul
luptei, făceau preziceri iar unii chiar
pariau sume importante. Zece mii de
pâini se auzea intr-un cort. Două
zeci de mii de pâini strigau alţii din
mulţime. Şi fiecare îşi dădea cu
părerea despre soarta războiului.
Cam în vremea asta a sosit micuţul
ciobănaş in tabăra sa aducă merinde
pentru fraţii săi, fluierând refrenul
unui cântecel pe care nu şi-l putea
scoate din minte.

-Ce faci tu aici? nu vezi că noi
discutăm probleme sociale, lucruri
importante? Cine te-a trimis? au
intrebat fraţii lui vizibil deranjati de
fluieratul ciobănaşului. Aici e razboi.
In război trebuie să fii cât se poate
de serios, nu poţi să fluieri. Vrei să
tragi a pagubă?
-Imi cer scuze, dar m-a trimis Tata sa
îi aduc veşti, sunteţi singurii lui fii.
A, şi mi-a dat să vă aduc cozonacii
ăştia. Poate vă e foame.
-Hai, lasă-i aici şi fugi la oile tale. Şi
s-au aplecat asupra hărţilor să
discute probleme sociale, strategii de
luptă. Îşi lustruiau armele şi coifurile
de argint in soare.

Micuţul ciobănaş a plecat mai
departe fluierând prin tabără,
aruncând din când in când cu
praştia din buzunar în coiful unui
om mare. Trebuie să stiţi, că mai
făcea şi el aşa mici prostii, se cam
ţinea de şotii. Ii placea să fie alergat
şi apoi să scoată limba. “Hehe-hehe
nu ma prinzi”. Se lăuda el. Tot aşa
mergând şi dând cu bâta prin bălţi,
târşind dezamăgit ghetele prin
tărână pentru că nimeni nu vroia să
se joace cu el, a ajuns în faţa unui
cort Mare. Era cortul Impăratului
din Ţinutul Indepărtat. Afară,
santinela purta aceeaşi discuţie care
era la ordinea zilei. Dacă nu discutai
despre provocarea celuilalt Impărat,
erai considerat demodat. Dacă nu
vorbeai despre Uriaşul care nu
înceta să-i sfideze pe cei mici, nu
existai.

-Dar cine este acest Uriaş de se
crede mai Mare şi mai tare decât
Impăratul Impăraţilor? A intrebat
micuţul ciobănaş santinela care
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păzea intrarea cortului, luând totuşi
o faţă foarte serioasă, de om Mare
încrucişându-şi braţele. Hmmm. Am
sa mă lupt eu cu el. Lasaţi-mă să
vorbesc cu Împăratul. Santinela, care
nu îşi pierdea timpul decât cu
lucruri actuale, importante, serioase,
a inceput să râdă şi să il alunge cu
pietre ca pe un câine.
-Hei, lăsaţi-l în pace! se auzi glasul
fiului de Impărat, care era cel mai
bun prieten al ciobanaşului.
Santinela s-a dat la o parte şi a făcut
o plecaciune până la pământ in faţa
celor doi.
- Ce mai faci? Ai văzut ce praştie mi-
am luat? E una nouă. Ocheşte o
cioară de la douăzeci de picioare
depărtare. Şi micuţul ciobănaş,
luându-şi piretenul de umăr, scoase
praştia din buzunar fără să mai ţină
cont de obraznicia santinelei.
-Wow. E din piele de cea mai bună
calitate. De unde o ai?
-Am primit-o de ziua mea de la Tata.
Am omorat un Leu cu ea. Ce mai
face Maria Sa, Impăratul? Ultima
dată a fost suparat pe mine ca i-am
spart toate oglinzile.
-A, ştiu, ştiu, aşa îi vine lui uneori
piticii pe creier când nu are oglinzi
prin preajmă. Dar nu a fost mereu
aşa. Cândva a fost si el tot un
ciobănaş. Dar acum... E suparat din
cauza acelui Uriaş. Cred ca ai auzit
si tu...peste tot se vorbeşte de el. Nu
mai putem dormi noaptea că sforăie
ingrozitor, atât de Mare e.
-Lasă-mă să mă infăţişez in faţa
Impăratului. Vreau sa mă lupt cu
Uriaşul! Nu te ingrijora, am
experienţă. Stii prea bine ca era să
fiu omorât de unul din ei.
-Bine, am să incerc să obţin o
audienţă la Tatăl meu. Pentru ca esti
fratele meu de cruce.

Şi asa a ajuns micuţul ciobănaş
in faţa Impăratului pentru a doua
oară. Când l-a vazut Impăratul şi-a
mângâiat barba, s-a gândit, s-a uitat
în oglindă, a mai dat o dată cu mâna
prin păr si a poruncit supuşilor să îi
dea armele lui ciobanaşului, armele
impărăteţti din aur şi coiful si
pieptarul ca să lupte cu Uriaşul.
Micuţul ciobănaş a ieşit atunci din

cabina de probă inarmat până in
dinţi. Se clătina sub greutatea
coifului.
-Impărate, să-mi fie cu iertare, dar
armele astea nu sunt pentru mine.
Eu am o praştie şi multă Credinţă in
Impăratul Impăraţilor. El m-a ajutat
să mă lupt cu Leul si să scap oiţa
mea din ghiarele Ursului. Lasă-mă
dar să lupt cu armele mele. Iar
Impăratului iar i s-a făcut inima cât
un purice, ca atunci când il
indupleca cântându-i din fluieraş si
l-a lasat pe ciobanaş să plece pe
câmpul de luptă.

Ajuns aşa in fata Uriasului,
micutul nostru ciobanas a luat 5
pietre din raul pe care l-a tranversat,
nici mai mult nici mai putin. Le-a
ales pe cele ma rotunde si umede.
Uriasul s-a apropiat cu paşi mari
spre el. Zguduia munţii din temelie
când păşea. Era atât de mare că
umbra lui cădea la picioarele
micuţului ciobănaş de la o distanţă
de exact 20 de picioare. S-a aplecat
ca să îl vadă mai bine, pentru că
oamenii Mari nu văd bine decât
dacă se apleacă asupra lucrurilor, şi
s-a apropiat cu urechea pentru a
auzi mai bine, pentru că oamenii
mari nu aud decât ceea ce îi
interesează.

-Ha-ha-ha, aşa vii tu la mine, un
copil cu cinci pietre? Le-ai bagat in
buzunar să nu te ia vântul. Ha-ha-
ha. Dar ce sunt eu, potaie? Ha-ha-ha.
Si a început să râdă si mai zgomotos.
O să te strivesc ca pe o lacustă. O să
dau carnea ta hrană corbilor. Şi şi-a
dat coiful de pe ochi să il vadă mai
bine. Dar ciobanaşul nu s-a lăsat
intimidat.
-Eu vin cu o praştie la tine in numele
Impăratului Impăraţilor, şi nu a
apucat să-i explice regulile jocului,
pentru ca a învârtit de câteva ori
praştia deasupra capului şi l-a

nimerit pe Uriaş exact între ochi,
aproape de frunte. Uriaşul s-a
clătinat, ambele oştiri stăteau cu
sufletul la gură să vadă ce se
intâmplă, iar dupa doi paşi a căzut
zguduind pământul ca un cutremur
cazând cu fruntea la picioarele
micuţului ciobănaş. Atunci ciobă-
naşul s-a urcat victorios pe trupul
lui care făcea umbră degeaba
pământului și a inceput să muşte cu
poftă dintr-un măr.

Ei, cam asta a fost povestea care
i s-a pregătit micuţului ciobanaş la
naştere. Si atunci, ca să nu crezi că te
mint, pe acest ciobănaş îl cheamă
David. Pentru că vezi tu, mai intâi se
naşte povestea, si apoi numele. E ca
ţi cum aş spune Mama. Şi atunci vei
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şti la cine mă refer, vei şti, deşi nu
vei putea să-mi spui, povestea care o
face atât de frumoasă. Iar când te voi
striga pe nume ma voi referi la
povestea ta. Pentru că numele e
rezumatul fiecărui om. Nu trebuie să
te indepărtezi prea mult de ceea ce
numeşti. Numele cheamă povestea.
Iar când spui Mama, dintr-o dată îţi
apare chipul ei cald in faţă. Numele
ei cuprinde şi semnifică un întreg
Univers plin de stele fosforescente.
Pentru ca Mama e acel nume care ne
strânge pe toţi sub aripă când
luminile se sting. Ea trece prin
fiecare cameră ca să ne invelească, si
ne veghează somnul când avem
febra, şi ne face loc in patul ei când
visele devin coşmaruri. Tot aşa e şi
cu numele pe care orice copil îl
poarta cu el oriunde, chiar şi la
piaţă. E povestea lui in care trăieşte
şi care a fost scrisă din lacrimi
fierbinţi cu mult timp inainte ca el să
se nască.

Mama e ceva ce nu se schimbă,
de-aceea ne ințelegem intre noi, deși
suntem toți diferiți. Când vrem să
impărțim o bucată de ciocolată in 12
bucățele mici, atunci ne ducem la
Mama. Și toți suntem surprinși de
dreptatea ei care acum e și a noastră.
Insă, n-am fi putut ajunge la un
consens in alte circumstanțe.
Circumstanțele sunt acele lucruri
complicate, pe care oamenii Mari
pun mare accent pentru că ei se
schimbă mereu. Dar acum nu e
cazul, pentru ca povestea noastră nu
își poate schimba finalul. De fapt,
dacă stau mai bine să mă gândesc, și
stau că am toată noaptea la dispo-
ziție, nu exista circumstanțe când
scrii o poveste. Ea se desfășoară lin,
are un înțeles, totul devine clar.
Pentru că noi acum suntem oameni
Mari, și vedem cumva de sus
lucrurile pe care le-am pierdut prin
cufărul cu amintiri. Chiar și acum,
când cei 12 copii se cred oameni
Mari, vin la Mama să se judece.
Pentru că nu sunt în stare să impartă
o bucată de ciocolată. Vin la Mama
ca la o oglindă fără pată să-și dea
seama câți centimetri au mai crescut
și cum ei vor să ajunga Uriași. Mai

iau câte un copil in spate să se
măsoare cu fratele cel Mare. Pentru
că Mama nu îmbătrânește, nu crește,
rămâne veșnic frumoasă și dreaptă.
Mama nu s-a născut, Mama există
din Veșnicie in Veșnicie. Așa că orice
poveste trebuie spusă, pentru că
doar așa vom lăsa alți copii să vină
in casa noastră și să ne mobileze
camera, și inimile... cu 2 paturi
suprapuse, sau poate patru, cine știe
câte povești nu vor fi spuse.

Dar acum să trecem la povestea
noastră, că de când tot batem pasul
pe loc, s-a intunecat afară. Așa e
iarna, ziua e mai scurtă decât
noaptea. Dar eu mă bucur, o sa te țin
mai mult in fața focului, să îți
luminez o parte din obraz și să-ți
torn ceai fierbinte in cană, să-ți spun
povestea pe care am inceput-o acum
mulți ani, dar la care incă scriu...
Pentru că am tot timpul din lume.
Când ești om Mare, îți pierzi timpul
cu lucruri mici. Și atunci umpli
pagina cu fapte atâta de neinsem-
nate, incât trebuie sa te apleci ca să
le vezi. Ele sunt aproape invizibile.
Apoi cine știe dacă nu e doar
imaginația ta in jocul focului din
vatră, dacă nu chiar tu ai scris
povesea, sau visezi... Mâine când te
vei trezi, nu vei avea ca martori
decât cenușa din sobă și cana de ceai
goală. Mai stai puțin, nu adormi. Nu

mă lăsa singur să aștept miezul
nopții. Mi-e teamă. Afară ninge. Se
aud câinii cum latră. Ți se pare și ție
că auzi troc-troc niște pași la intrare
cum se scutură de zăpadă?... Nu te
teme, sunt bocancii lui Tata. El are
niste bocanci cu rizuri mari care lasă
urme adânci in zăpadă. A venit. O fi
venit singur sau cu Mama?...E
singur?... Suntem doar 11, nu
puteam incepe a scrie fără tine. Te-
am așteptat toți in casă și ne-am
rugat ca povestea ta să fie și a
noastră. Te-am așteptat 9 luni din 12
cu sufletele mici. Te-am asteptat căci
fără tine nu putem scrie. Te-am
așteptat toți 11 pe genunchi ca să ne
intregești, să ne desăvârșești. Ești
oare aici? De ce taci? Am vrea acum
să plângi. Să știm ca exiști. Au intrat
pe hol, holul este lung cand ești mic.
Masa din bucătarie asemeni tablou-
lui din Cina cea de Taină. Ușa se
deschide dintr-o dată, dar nu
indrăznim să ne ridicam de pe ge-
nunchi.

In prag apare Mama cu ceva
infășurat bine in brațe. Ne pune acel
dar mult așteptat pe pat, iar obrajii
ni se luminează. In fața noastră nu e
o comoară, e ceva mai mult de-atât,
e o Lumină. E atât de mică. E ceva
prea firav ca să lași această faptură
pe mâna unui copil. Dar il strângi
bine in brațe ca să nu-ți scape. Acum
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ți s-a incredințat și ție o poveste, o
tristețe sau o bucurie de care ești
legat printr-un cordon ombilical
aproape invizibil, ești legat de fratele
tău. Și de-acum incolo te va durea
când el se va lovi la genunchi și te
vei bucura atunci când la inceputul
Toamnei vei culege primii pași.
Plângi copile...Este timpul să plângi.
Ai ajuns acasă.

Orice poveste, ca să poată fi
spusă și să te țină treaz până târziu
când afară ninge, se formează din
alte povești. Le aduci așa pe toate in
jurul focului și le cuprinzi intr-o
carte. Pui cartea Mamei in brațe și îi
spui să o deschidă la pagina asta: Ea
incepe să citească așa cum în căderea
lui fulgul de zăpadă atrage in jurul
său mii de particule invizibile, apoi
cade peste alți fulgi, peste câmpii și
peste dealuri acoperind pământul c-
o mare de cristal, tot așa și noi facem
parte din povestea altora iar ei din a
noastră. Abia atunci îți auzi frații
cum urlă pe uliță, cum aleargă cu
sania trasă de o funie ruptă până în
deal, ca apoi să își dea drumul pe
burtă până jos în vale...

Am pregătit astfel un decor, din
mii de fulgi pentru a primi în tine
toate cadourile Crăciunului. Nu
astepți să termini de mâncat, pentru
că sania lui Sole e cea mai bună, iar
apoi nu o să o mai găsești liberă
când ceilalți se ridică de la masă.
Fugi și te oprești in prima piatră. Te
intorci plângând acasă și cu sângele
cald curgând șiroi pe față. Doar
Iarna e sângeroasă, pentru că faptele
noastre se văd mai bine in puritatea
zăpezii. Numai Iarna câinii urinează
pe garduri. Și nu știi dacă nu cumva
și bețivii. Iar aceste pete de sânge te
conduc pe cale acasă, îți arată
drumul inapoi. De câte ori te lovești
te vei întorce acasă. Ii vei găsi pe
frații tăi la masă, râzând zgomotos,
măncând cu poftă fasole bătuta cu
murături sau bând zeamă de varză.
Și de câte ori plângi, șorțul mamei cu
gâște brodate îl uzi. Nu-i nimic,
copile, te mângâie pe ceafă și îți dă
cu pudră pe nas. Trece până te
insori...Ți-ai strâmbat puțin dintele
din față, dar asta te face să semeni

mai bine cu tine și cu povestea in
care trăiești. O săîț aduci aminte de
fiecare dată când te uiți in oglindă
de acest Crăciun. Și asta e o
sărbătoare a numelui pe care îl porți.

Tata repetă povestea din armată
de pe Muntele Mic, când i-a degerat
urechile unui camarad la ski și i-au
pus varză murată ca să se dezghețe.
Inchizi ușa in spatele tău ca și cum
inchizi o cutiuță muzicală, vocile se
pierd, afară este aceeași zăpadă
inghețată, tăcută.

-David, vino la masă. Intră in
bucătărie să-ți incălzești mâinile pe
mamaliga fierbinte. Ușa se deschide
ca și cum ai intra într-o poveste.
Vocile te imbrățișeză, râsetele de
voie bună te fac să te simți un boț cu
ochi. Hai, uite, îți lăsăm de data asta
ție tuciul cu lapte fiert in urma
mămăligii. Vino repede ca “găulea”
ăsta de Ionuț se uită să-ți mănânce și
porția ta. Nu se mai satură.

Impăratul Impăraților s-a uitat
la toata zarva din bucataria noastră.
El a numit-o foarte bună. Și
hornurile care scot fum spre stelele
inghețate au fost desenate tot de el.
Pentru că e un Impărat care se
pricepe sa picteze cele mai frumoase
peisaje de iarnă. Și zăpada în care ne
aruncăm cu nasul roșu urlând de
bucurie, Impăratul a numit-o foarte
pufoasă. Musafirii, pe care nu-i
ințelegi atunci când fac tot felul de
asemănări, intre baieți și Mama,
intre copii și bunici, intre David și
fratele mai Mare, el i-a primit in casa
noastră cu voie bună. Nu-ți plac
musafirii pentru că sunt acei oameni
care vor să îți câștige incredrea cu
bomboane. Dar tu care știi că nu poți
intra în sufletul omului cu bocancii,
desi îți plac bomboanele, nu te lași
ușor induplecat. Musafirii sunt acei
oameni Mari care vor sa te pupe și
să-ți lase saliva lor pe obraz. Așa știu
ei să-și exprime sentimentele cele
mai profunde. Buzele lor parcă sunt
niște lipitori.

Intr-un colț mai exclusivist,
Impăratul Impăraților a privit cum
Tata dezbate "politici" efemere cu
Unchiu Bebe, iar discuțiile lor
purtate de vânt, erau privite ca fiind

foarte bune. Astfel a fost o seară și
apoi o dimineață, iar noi am numit-o
ziua a Șaptea. Apoi Impăratul a
privit spre Pisica Mare, pentru că în
Regatul său sunt multe pisicuțe, și a
văzut că e bine ca omul să nu fie
singur în bucuriile lui, să fie
inconjurat de pisici și de câini.
Bunicii să le mângâie blana lor fină,
copiii să se joace, câini să latre,
lumea să se-agite, iar eu peste toate
să adaug o Cântare de Mărire. Insuși
Impăratul s-a uitat cu băgare de
seamă la toate lucrurile și la ce se
face sub soare, și iată ca toate erau la
locul lor și foarte bune.

Mai sunt, mai sunt și alți oameni
care nu vor să intre la ospăț, dar
Impăratul ăsta nu e serios. El
privește doar în grădina noastră,
doar pe ulița noastră se joacă baba
oarba. Iubește pisicuțele cu lăbuțele
lor catifelate. El nu e deloc un
Impărat așa cum îi șade bine unui
Uriaș să fie, înghețat in seriozitate.
Când Lumea suferă de foame, el
vine să se îmbuibeze cu bucate alese
în grădinița noastră. Își bagă nasul în
cuptorul de unde Mamare tocmai
scoate ardeii copți, îi plac vinetele cu
ceapă tocată mărunt, mirosul proas-
păt de pâine arsă. Seara nu s-a grăbit
să plece la culcare, intârziind pe
scări la lumina unui bec de la intra-
re, atras de jocul fulgilor de zăpadă
in cădere. Atunci ne-am strâns toți in
jurul sobei depanând amintiri, sau,
dacă mai ții tu minte, povestea aia in
care am trecut noi prima data gra-
nița in cautare de pasuni mai bune.
Și peste ani de pribegie, așa cum

ne-a promis, ne-a readus pe toți in
Țara Făgăduinței unde curge lapte și
miere, să ne bucurăm impreună cu
el de aceste amintiri, de frumusețea
lucrului bine fâcut, de greutățile pe
care le-am trecut. Și când toți am
adormit pe mese, sau pe scări sau
fiecare pe unde a apucat, el ne-a
invelit inimile în răcoarea serii, s-a
uitat la tot ceea ce făcuse, a surâs
când a văzut paharele goale și
mesele părăsite, apoi dintr-un oftat
adânc a stins lumina lăsându-ne cu
Luna și cu stelele. Astfel a fost o
seară, și apoi a fost o dimineață.
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Toate zilele le-a facut egale, desăvâr-
șite, la fel de bune incoronându-le cu
ziua a Șaptea, ziua in care Impăratul
Impăraților vine in grădina noastră
și se odihnește. Ziua a Șaptea in care
Impăratul Impăraților vine să stea la
masă cu noi și să se dea cu sania pe
deal.

In camera fetelor miroase a răși-
na de brad. Nu a venit Crăciunul,
dar Tata lucrează de zor. Le face
fotolii și apoi le tapițează. Sunt din
alea cu arcuri. Vali și Petruța le
considera “zestrea” lor. Mie îmi
place insă talajul pe care îl scoate
rindeaua. Din scândurelele pentru
foc îți poți face străzi sau orașe, sau
din creioane și carioci parcări pentru
mașinute. In casă e cald. Cum o să
scoată tata pe ușa fotoliu? Il
dezmembrează iar? Tata, joci șah?
Joacă cu Ionuț. Nuu, ca Ionuț se ofti-
că de fiecare dată când il bat. David
e cel mai bun la șah, deși e ăl mai
mic dintre băieți. Uneori joacă
singur când nu are cu cine.

Tata îi bate pe toți la tenis de
masă. Mama spune că nu are multă
minte. Cine a adus masa de tenis in
casă? intrebă mama nervoasă.
Nimeni insă nu indrăznește să-i
răspundă. Tata stă cuminte în colț și
se prefăcea că bate cuie in podea.
Uite ce om am luat... Ca și cum ar
înțelege careva dintre noi ce vrea să
zică. Mama iese pe ușă și se duce
dincolo. Era serva mea. Ba nu, era
set pentru mine. Zi tu Sole, nu era
set pentru mine? Bine, hai, servește
tu. La casetofon o melodie se invârte
lent, uneori banda casetei este prinsă
de pic-up și atunci se poate rupe. ”
Eu din copilărie pe Impăratul
Impăraților l-am primit și azi cu
bucurie cânt că sunt fericit/ Eu cânt
iarna, cânt și vara cu totul Lui eu m-
am supus,/ eu nu pot sa tac și voi
spune povestea care m-a condus/
Eu cânt in lumină și-n noapte/ eu
nu pot să tac și voi spune cum
Impăratul o stea în noapte ne-a
adus./ Eu voi ajunge acasă în patria
de sus...”
Știți, când ești mic, soba e atât de

mare, iar patul suprapus e un pat ca
cel al Impăratului din Ținutul

Indepărtat. Insă inainte să adormi, îți
aștepti rândul, ca Tata să-ți incăl-
zească plapuma pe sobă. Se lipește
de ea și de soba până se incălzește
bine, apoi o pune peste tine să îți țină
la spate cald și să nu te dezvelești
noaptea, pentru că e cea mai grea
plapumă. Sub saltea ții nucile, iar
somnul tău e atât de adânc incât nu
le simți sub tine. Dacă dormi sus,
mereu va fi mai cald. N-ai să ințelegi
niciodată de ce căldura e mai ușoară
decât frigul. Însă, vă spun pe cuvân-
tul meu de cercetaș, ca experimentul
asta l-a făcut Estera și David.
Amândoi aveau patul la etaj. Când
se dădeau jos trebuiau să ia în
picioare botoșei groși, lucrați de
Mama. Dar acum e atât de cald,
incât nu poți dormi. Soba asta e
făcută de unghiu lu tata. Unchiu lu’
Tata a murit. Nimeni nu-l cunoaște,
dar soba lui trăiește și ne incălzește.
In mijloc, pe teracota cea mare, e
grafat un ciobănaș care cântă din
fluieraș.

Deschide repede ușa că vine
Tata cu gălețile de apă fierbinte.
Mama pune “hârdăul” in mijlocul
camerei. Haide, care intră primul?
Hârdăul asta e așa de mare, e ca și
cum un pitic face baie intr-un ibric.
Apa e atât de fierbinte la inceput,
dar apoi se obișnuiește cu tine.
Haide, Estera intră tu prima, pentru
ca mâine știi cât timp îți ia să
descurci părul tău lung. Maria,
Rahela și David. Ce ușoară e lumea
după ce ai făcut baie. Ce ușoara e
pernă. Cu câtă dragoste te ia
plapuma in brațe. Frații mai mari,
care sunt vlăjgani, nu îndrăznesc să
intre când ne face Mama baie, ca să
nu strecoare frigul o dată cu ei pe
ușă. Se uită pe geam, intrebă ce e de
mâncare și apoi se duc la bucătărie.
In bucătărie mereu e frig, așa că
iarna mama ne aduce mâncarea în
cameră. Dupa baie cei patru copii, al
căror nume cred că l-ați invățat deja,
așezați în scara măgarului în fața
Mamei care lucrează de zor botoșei
din lână in mii de culori. Andrelele
sunt două baghete ale unui singur
dirijor: “Printre munți și dealuri văd
pe Dumnezeu/ Ape cristaline mur-

mura mereu:/ Murmur, murmur,
Domnul este bun/ murmur, mur-
mur, Domnul este bun. Cântă și tu
“suflet” iar aici e loc pentru oricine.
Cum David abia “murmura”, Mama
cu o andrea autoritară articulează la
refren: Cânta și tu David, Domnul
este bun. Cei patru copii, pentru că
doar când ești copil lucrurile ți se
par serioase chiar și când te joci, au
inceput să schimbe refrenul in toc-
mai. “Cântă și tu David, Domnul
este bun. “

Dimineața după baie se vor trezi
cu cartofi copți inveliți într-un
prosop, unt de casă și puțină sare,
lapte și cacao, miere, ouă fierte.
Inainte de asta mănâncă semințele
de dovleac de pe sobă. Sunt numai
bune uscate. Și nu au coajă. Mama
zice că sunt bune pe burta goală că
omoară limbricii. Dacă ești răcit o să
îți dea o licoare. Nu te-aș sfătui să
stai dezbrăcat. Are un gust urât pen-
tru că Mama scobește o ridiche
neagră, pune niște miere și apă, o
lasă pe sobă toată noaptea. E bună
pentru tuse. Alte ori îți dă sirop din
muguri de brad. Ăla e bun. Noua
insă ne place pâinea prâjită în ou.
Mama pune puțin zahăr. E atât de
bună incât te lingi pe degete. Și ai
mai vrea... Coaja portocalelor o dă
pe “rozătoare”, o pune într-o ceașcă
și adaugă puțină miere. Alte ori o
pune în tortul de pâine. La prânz vei
mânca ciorbă. Așa mănâncă oamenii
Mari. Singurul lucru care nu-ți place
sunt roșiile din ciorbă. Să mănânci
până vin eu! Să găsesc farfuria goa-
lă! Ah...cine o fi inventat ciorbele?
Ce e aia ciorbă? Inghiți, muști mai
multă pâine, te uiți la oala de pe
aragaz... Nici o șansă să termini tot
din farfurie. Atunci o pui repede la
loc. Nu are de unde să știe. Dar
Mama nu se lasă păcălită. Știe ea
trucu asta. Dar de unde? Cum de m-
a văzut? O să-ți zic și ție secretul,
pentru că l-am aflat abia acum. Când
torni ciorba la loc în oala de pe
aragaz, atunci rămâne urma pe
farfurie. Pentru că nu îți dă prin
minte să o torni cu polonicu. Ei bine,
acum că v-am spus acest secret,
trebuie să mâncați tot din farfurie.
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Pentru că pe Mama nu o poate
păcăli nimeni. Uneori se preface ea
ca n-a vazut, dar să știi că tot trebuie
să mănânci măcar jumătate din
farfurie.

Cand seara se apropie, cam pe la
ora asta, când și ție ți se face somn,
copii își aleg povestea pe care Mama
să le-o citească. Cine prinde loc
lângă brațul ei să poată pune capul
pe umăr, să stea cu nasul la subsoara
ei, să poată simți mirosul acela de
lapte fiert, sau de săpun, e cel mai
norocos dintre copii. Nu te duci la
oliță, pentru că îți pierzi locul. Nu te
depărtezi de sobă, chiar dacă mori
de cald, pentru că îți pierzi locul. Iți
aștepți însă liniștit rândul când
Mama îți va decoji mărul tău. Se
pricepe atât de bine incât nu i se
rupe niciodată coaja până nu îl
curață pe tot. Cojile i le dăm apoi lui
Tata să le mănânce, pentru că el are
dinții tari, nu de lapte ca ai noștri.
Pentru că și Tata ascultă de Mama, și
e cuminte când îi citește povești. Il
mai trimite uneori în beci după
mere, sau după must de struguri,
sau la bucătărie să aducă cuțitul.
Restul mereleor le punem pe sobă.
Dimineața când povestea va fi
amintire, merele vor fi coapte și
numai bune de mâncat. In atmosfera
asta Mama și-a adus aminte de o
poveste dintr-o noapte polară și
geroasă ca luna Decembrie.

Atunci Impăratul din Tinutul
Indepărtat a chemat toți locuitorii
din regatul Măriei Sale sa se ducă la
recesământ. Vroia să știe peste câți
oameni își intinde regatul, că doar
așa își măsoară împărații puterea, in
numărul pe care îl deține. Iar dacă
au numărul ăsta, il scriu discret pe o
foaie, o impachetează și o bagă intr-
un buzunar. Numărul ăsta le dă o
oarecare siguranță în mișcări. Se
plimbă altfel pe zidul cetății cu
mâinile la spate, ca și cum ar deține
Lumea intreaga intr-un singur
buzunar mic, intunecat și obscur,
cusut la piept, aproape de inimă.
Uite peste câți oameni imi intind Eu
împărăția. Și ce ziduri puternice am
ridicat. Eu inchid proviziile mele în
ele. Impăratul ăsta nu se diferenția

de alți Impărați care se uită in oglinzi
si repeta la infinit: Eu, Eu, Eu, ca un
ecou ce chema avalansa peste sat.
Nimeni nu e mai Mare și mai Tare ca
mine. Iar toți oamenii se temeau de
el, pentru că putea dovedi cu acest
număr puterea lui.

Așa că dacă locuiai in altă parte
a regatului, trebuia sa te intorci in
orașul in care ai fost născut, să-ți
aduci aminte de ulițele pe care le-ai
străbătut, să te aduni cu alte 6
miliarde de oameni pentru faima
Impăratului orgolios. Era un drum
lung și anevoios pentru doi oameni
și un măgăruș. Afarș viscolea iar
lupii urlau in pădure. Zăpada scârția
sub picioare. Numai stelele îi
conduceau pe drum prin noapte
atunci când zăpada astupa orice
urmă de speranță. Din vârful
dealului, ca o cetate pierdută, dintr-
o dată apăru in vale satul cu
luminile gălbui, animalele în grajd,
gardurile din uluci lasate sub
greutatea nămeților. Nici țipenie de
om pe ulițele pustii. Doar in case se
auzeau râsete, voie bună, pahare
care se ciocneau pline cu vin, pariuri
care se tăiau, politici efemere, bârfe
cum Impăratul a dat un decret să nu
facă nimeni mai mult de un copil,
sau doi. Dintr-o dată, la ușa noastră
bate cineva. Ne ținem răsuflarea.
Mama se oprește din citit.

Cine poate fi la ora asta și pe
viscolul asta? ne intrebăm tăcuți in
inimile noastre. Nu-i vremea
colindătorilor încă. Cineva s-a
rătăcit. Inainte mai bătuse și la alte
uși. Dar n-a deschis nimenea. Pentru
că doar acele familii care după ce au
citit povestea, ii dau un nume, își
asuma un destin, primec in dar un
copil. Și tot mergand așa din ușă in
ușă, ieșeau mii de părinți la poartă
cu felinarul și intrebau. Da, cine e
acolo? Un copil, vrea să vină pe
lume și nu are unde. Noi avem casa
plină de copii. Nu avem cu ce să mai
creștem incă unul. Nu avem
camerele suficiente de mari. Noi
trăim in case mici și sărăcăcioase, nu
in palate. Ne pare rău. Se scuzau ei
frumos. Duceși-vă la vecini. Ei stau
mai bine ca noi. Poate ca acum in loc

de colinde primesc și alte urări de
bine. Răspundeau ei fără să deschi-
dă ușa. Dar vecinii se pregăteau
pentru Crăciun. Erau prea ocupați să
primească un copil atât de mic in
familia lor.

Pâna la urmă, așa cum v-am
spus, a bătut și la ușa noastră cineva.
Iar Mama a deschis să-i asculte po-
vestea. A rămas atât de impresionată
incât a inceput sa plângă. Era atât de
frig in acea noapte, incât lacrimile
care cădeau se transformau până jos
in mărgăritare. Cum pot eu să dau
un așa copil afară pe ușa? se intreba
ea. Chiar dacă l-aș ține in iesle pe
fan, iar boii îi vor incălzi cu nările
mâinile, voi fi cea mai fericită dintre
femei. Copiii mei se vor trezi
dimineața și imi vor inveseli inima,
imi vor incălzi bătrânețile, voi gasi
rațiunea de a trăi prin ei. Atunci, un
țipăt s-a auzit in noapte și o lumină
s-a aprins in casa de pe deal. E farul
care veghează orașul, și-au zis unii.
E o stea căzătoare, s-au mulțumit să
se justifice altii și s-au intors pe
partea celalată a patului. Dar lumina
nu se stingea, pentru că noaptea era
lungă și grea.

Afară viscolea iar vântul șuiera
in focul din sobă. Dacă te aventurai
să pleci in noapte pe un așa timp,
riscai să te rătăcești in deșertul
inghețat. Așa au ajuns la casa
noastră mulți rătăciți, mulți călători
care nu își mai găseau drumul.
Pentru că noi aveam casa pe deal, iar
lumina bucuriei ardea neîncetat în
lampa atât timp cât Maria dormea
liniștita in pat. Și au venit Magi de
departe cu daruri. Unii erau
Americani, alții erau Africani. Și
toată lumea se oprea la casa noastră
ca să vadă minunea ce ni s-a dat.
Așa a apărut Maria, iar ea trăiește in
povestea pe care v-o spun eu acum.

Am mâinile înghețate și abia
dacă pot să vă scriu. Dar toate
lucrurile spre binele celor ce il vor.
Altfel cum mă ducea pe mine
gândul atât de departe, la iernile
Siberiene, geroase, din ajunul
Crăciunului dacă nu aveam mâinile
inghețate? Simți deja mirosul de
vanilie și rom, simți mirosul de
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portocale decojite in camera Petruței.
Noi ii zicem Petrușka. In camera
fetelor ea și-a făcut un adevărat altar
din lumânari care se consumă încet.
Camera ei e un mister in care intri
pășind pe vârfurile picioarelor. Pen-
tru că are o candela care imprăștie o
lumină difuză, o lumina care te
primește intr-o poveste de iarnă. Un
colind ce invârte “Noapte Sfântă,
noapte de vis” lin, incet, piano, in
casetofonul din colț.

Petruska are tot felul de miro-
denii, are balsam de corp și
sampoane pe care le mirosim in
fiecare seară. Si îți poate spune orice
despre mirosul lor, pentru că te duce
departe printre muguri de brad sau
dacă e nevoie printre nuci de cocos
și avogado. Si are și cele mai frumoa-
se perechi de șosete pe care le ține in
sertar. Toate sunt atât de albe.
Nimeni nu păstrează șosetele ca ea.
E important să ai toate perechile, să
nu porți una de un fel și alta de un
fel. De fiecare dată când intri in
camera ei te primește cu bucurie ca
și cum ai veni pentru prima dată. Îți
arăta tablourile, apoi pozele din
albumul de anul trecut, îți arăta
florile ei care au inflorit in glastră
chiar și iarna, clopoțeii pe care i-a
primit cadou și plușurile de ziua ei.

Pentru ca Petrușka s-a născut la
fel ca Maria, in luna Decembrie,
povestea ei incepe o data cu Bradul
de Crăciun. Când afară a nins atât
cât zăpada să aplece crengile, atunci
ne ducem la Petrușka să o intrebăm
când ne impodobește bradul. Ea își
ia bocancii, își pune manușile și
fularul, și pentru o singura zi se
desparte de camera ei dragă. Insă
lasă pe noptieră un bilet scris cu
litere de lege, nimeni să nu îi

deranjeze Lumea pe care a organi-
zat-o dupa propriile reguli. E Lumea
in care Petrușka se simte bine. Nu
are nevoie sa o părăsească pentru că
in camera ei a creat un adevărat
Univers. Are tot felul de casete cu
muzică, are cărți și albume cu flori și
animale, are lipite cele mai frumoase
poze din Nekerman pe spatele ușii
de la șifonier. Atunci când deschizi
dulapul, stai să le privești ore in șir
și nu te mai plictisesti. In dulapul ei
miroase atât de misterios. E un
miros pe care incă n-am reușit să îl
dezleg, deși mult timp mi-a rămas in
minte și incă mă mai frământă și
acum. Poate ca e ceva din lemnul
din care e făcut dulăpiorul ei, apoi
ciocolata de cacao pe care o
păstrează sub haine și mirosul de
iarnă curată a hainelor. Cariocile sau
cărțile așezate una peste alta. Florile

presate pe care le găsești la orice filă
in cărțile mai vechi. Panseluțele pe
care le lipește cu scoci în scrisori.

Petruța comunică din camera ei
numai prin scrisori, pe care David i
le aduce ca un porumbel fidel de la
pod, acolo unde le lasă poștașul
pentru că nu poate să urce în deal la
noi. Nu știu cum se face, ca David
mereu îi aduce cele mai frumoase
vești. In fiecare săptămână ea
primește scrisori parfumate, scrisori
roșii, scrisori verzi sau scrisori albe,
legate cu fundiță sau doar ștam-
pilate. Si se bucură atât de mult,
incât mereu il răsplătește pe David,
fratele ei mai mic, cu bomboane de
ciocolată. Petrușka e ca o felină
grațioasă. Mișcările ei sunt elegante
și nobile. Nu e ca Vali. Dacă ii cade
din mâna un globuleț și se sparge,
atunci se duce, ia frumos mătura și
strânge cioburile cu multă grație din
incheieturi. Numai să o privești pe
furiș, și te-ai indrăgosti de mersul ei,
de gingășia cu care atinge florile,
frunzele pe care le șterge de praf,
pentru că primavara in gradinița ei
ies ghioceii. Vali insă, n-ar fi lăsat
globulețul sa cada pana nu ar fi
incercat să il prindă. Iar apoi daca s-
a spart, incearcă să îl lipească cu
super-glue, iar dacă nu reușește, se
duce disperată după făraș și mătură
ca să ascundă cioburile sub preș. Pe
când Petruța a deprins eleganța din
rochiile ei lungi. Nu te poți intoarce
oricum când cineva te strigă pe
drum. Te vei împiedica și vei cădea,
și nimeni nu te va mai ridica de jos
cu rochia terfelită. Trebuie mai întâi
să te oprești, să te intorci cu tot cor-
pul, să îi zâmbești, să te inclini ușor
din genunchi, iar abia apoi să ii
răspunzi: Da, eu sunt Petruța, supu-
sa ta. Mi s-a părut că mă strigați?
Pentru că la ea totul ajunge ca prin
vis, ca mângâierea unei pene, ca un
gând pe care și l-ar fi dorit și iată ca
acum nu-i vine să creadă ca s-a
implinit. Pentru că ea trăiește in
lumea ei de poveste. Valeria insă îți
răspunde imediat, nici nu apuci bine
să scoți pe gură primul cuvânt că te
și intreabă: Vrei să ne cunoaștem -
mai bine? Bine. Ne vedem mâine la
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ora cinci lângă Pod! De-aceea lăsăm
grija bradului și atmosfera Craciu-
nului, plină de liniște și pace pe
mâinile Petruței, pentru ca ea știe să
creeze un decor și să aranjeze
scaunele pentru fiecare când ne va
primi la ea în cameră.

Pentru că iarna ingheață pompa
de-afară formând până în pământ o
trompă transparentă ca de elefant,
de-aceea venim la Petrușka să bem
apă. Si de fiecare dată îi cerem voie.
Petruăka, dă-mi și mie niște apă că
mi-e sete. Pentru că ea are grijă să
umple mereu bidonul cu apă. Așa se
face că ei nu-i scapă nici un detaliu,
nici un mileu, când vine vorba de

camera ei. Plecam incă de ziua in
căutarea acelui brăduț care ne va
impodobi casa, acel brăduț care va
sta in colțul camerei. Si mergem așa
din brad in brad toata ziua până se
lasă seara. Pentru ca Petrușka alege
brăduțul in fiecare an. Unul frumos,
unul care stă inghețat sub zăpadă,
unul dintre mii și mii de brăduți, dar
pe care ea l-a ales ca să-l facem
special, și să il impodobim cu
globulețe pentru că avem destule.
Vali și Emi le aduce de la fabrica de
globulețe de lângă noi, iar Teo le
pictează cu braduți și reni. Iar apoi
Petrușka pune o instalație multico-
loră in jurul brăduțului. Petrușka

adoră să impodobească brăduțul.
Nimeni nu alege bradul fără ea, și
nimeni nu il impodobește atât de
frumos ca ea. Pentru că ochii îi
sclipesc de bucurie când agață bom-
boane și fundițe pe ramurile brădu-
țului. Sunt acele bomboane pe care
le oferă bradului, iar pentru noi el
devine un pom care în loc de fructe
ne dă ciocolată. Ii cerem voie
Petruței când vrem să luăm câte una,
iar ea ne dă, pentru că bradul ei e
prețios prin ceea ce poate să ne
ofere. Se bucură că toți venim la
brad să-i cerem bomboane de
ciocolată cu gust de căpșuni sau de
banane.

După ce l-am căutat toată după-
amiaza, dupa ce cu greu l-am băgat
pe fereastră in casă și după ce
Petruța ajutată de noi l-a impodobit,
atunci te intreabă: Vezi ce frumos e
brăduțul meu? Și ce frumos miroa-
se? E un puiet de brad. Uita-te la el
cât de mândru stă impodobit! Și cine
ii poate răpi mândria cu care își
umflă crengile? Pentru că el e fericit
prin ceea ce ne dă. Iar dacă își dă
seva să imprăștie miros in inimile
noastre câteva zile pe an, dacă a trăit
pentru aceste câteva zile care il
incoronează, care îl fac să se simtă in
centrul atenției, în centrul Lumii
noastre, atunci e cel mai fericit brad.

Când totul e gata, Petruța se intinde
pe vârfurile picioarelor să pună
ultimul globuleț, steaua din vârful
bradului. Atunci stinge luminile, ne
așezăm toți pe jos și aprinde
instalația cântătoare. Are tot felul de
luminițe care se sting și se aprind in
funcție de gingălbelul melodiei. Iar
brăduțul e oaspetele nostru de sea-
mă pe care l-am impodobit cu
lucruri scumpe, la piciorul căruia am
adus cadouri și in vârful căruia am
așezat o coroană de aur. Știe că nu
poate fi bucurie, sacrificiu, jertfă mai
frumoasă, mai dulce, mai mare decât
să aduci fericire și voie bună in
inima copiilor care joacă barba oarba
in jurul său.

Prima dată înțeapa, este sperios,
nu știe ce se intâmplă cu el. Apoi
căldura din soba il imblânzește.
Devine atât de blând ca un bunic...
până se leapadă de sine, iși dă acele
si se ofilește. Pentru că a ințeles:
când iubești nu poți păstra in tine
aceasta dragoste. Ea te usuca încet in
floare, îți cere tot ce ai mai bun până
te ridică la cer. Pentru că a iubi
inseamă a te dărui și altora. După ce
trece Crăciunul și Anul Nou, il vezi
cum e pus afara, razemat de gard.
Brădutul Petruței...s-a dus...pentru
că nu există dragoste fără jertfă. Si să
știți, că a fost cel mai fericit brăduț
din toată pădurea, chiar dacă s-a
uscat. Pentru că n-ar mai fi putut
trăi altă fericire, n-ar mai fi putut
trăi alt Crăciun mai frumos, mai
pefect ca acesta, in toți anii petrecuți
in pădure. N-ar mai fi putut trăi altă
fericire după ce i s-a descoperit o
fericire atât de mare, ar fi refuzat
pădurea și veșnicia ei rece. Pentru ca
in pădure ar fi fost sufocat de cei mai
inalți brazi. Si printre alți zece mii de
brazi ar fi rămas singur și trist.

Camera pare atat de goală,
lipsită de orice mobilier dacă nu mai
e brăduțul in colț. Dimineața, o
tristețe ciudată te ingheață. Dimineți
friguroase, dimineți care din foc au
făcut cenușa. Dimineți care ne-au
trezit din aceasta poveste. Dimineți
in care găsești paharele de must
goale, iar tortul din farfurii nu mai
este. Dimineți care au sculptat in
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fereastră frunzele copacilor morți.
Dimineți pe care vrei să le alungi din
minte, care te-au surprins de fiecare
dată poftind la fructul oprit. Acele
dimineți reci in care nu vrei să te
trezești, pentru că e atât de bine sub
plapumă, e atât de cald, e atâta
siguranță. Si până la urmă la ce să te
trezești? La o nouă viață? De ce să
ingropi un an atât de frumos? Să te
întrebi apoi dacă nu cumva a fost un
vis sau o poveste? Trebuie să citești
povestea mea inainte de venirea
dimineții. Pentru că dimineața vraja
nopții dispare, dragostea zânelor se
risipește, conturul lor de lumini și
umbre se dizolvă sub cenușa din
vatră. Camera Petruței rămâne o
cameră care ni se deschide doar in
serile de Iarnă in toată splendoarea
ei. Iarna e anotimpul poveștilor, in
jurul brăduțului retrăind toate
iernile intr-o singură noapte de vis.

In bucătărie trebuie să fie un
miros de rom și vanilie. E ajunul
Crăciunului, iar Vali face prăjituri.
Mama gătește sarmale cu foi de
dafin. Mama face niște sarmale cât
casa cu varză și bulion. Sunt bune cu
mămăliguță și cu puțină smântână.
Când intri de afara in bucătărie te
izbeste un aer cald, geamurile sunt
aburite, picăturile condensate se
preling pe geam in jos. Dimineața
când ne vom trezi vor fi brodate cu
flori albe de cristal. Pe masa Estera,
David, Maria și Rahela se jocă cu
coca. O intind cu făcălețul, apoi fac
diverse forme pentru pișcoturi,
ursuleți, inimioare, colaci. Vali bate
bine frișca cu telul, apoi ce rămâne
pe castron le da frățiorilor mai mici
sa linga până nu mai rămâne un
strop.

Pe masă s-a întins regatul
dulciurilor. Este cu adevărat o
sarbatoare. Mamă, mă lași și pe mine
cu colindu cu cei mari? Stai acasă,
vrei să ingheți de frig? Nu ingheț că
am cizmulițele imblănite. Ei se intorc
târziu, colindă toată noaptea, pentru
că nu vor să ocolească nici o casă
fară să audă Vestea Bună. Vreau și
eu... Ma lași? Intreab-o pe Petruța
dacă te ia și are grijă de tine. Petruța,
mă iei și pe mine să colind cu voi?

Nu te iau ca sunt numai tineri, si nu
vreau sa zica lumea ca ești copilul
meu. Apoi, o să stăm toată noaptea,
nu se știe când venim acasă. O să te
uzi la picioare și o să faci reomatism.
In plus, nu te lasă Mama. Ba da, mă
lasă. A zis că mă lasă dacă ma iei cu
tine. A, deci să am eu grija de tine!
Nu, tu doar să-i zici că ai, dar eu o sa
am singur grijă de mine. Nu auzi că
vin numai tineri. Nu ne ducem să
colindam cu copiii. Avem mult de
mers pe jos. Haide ma... că pot să
merg zile intregi pe jos. Noi o să
mergem noaptea. Pot sa merg trei
zile și trei nopți. Bine, dar să nu zici
că nu ți-am spus.

Trecuse de miezul nopții. Cei
mai mulți stinseseră luminile și
aprinseseră televizoarele. Copilul nu
vroia să arate că e mic și că picioa-
rele i-au inghețat chiar și in
cizmulițele lui imblănite. Își suflă aer
cald în palme, își trăgea mânecile de
la palton, își incheia nasturii de la
guler fluieraș de os, și ținea pasul cu
"cei Mari". După ce se strecurau ca
niste hoți intr-o scara de bloc, sau în
mijlocul cartierului, începeau să
murmure, din ce in ce mai tare, un
colind. Atunci luminile se aprindeau
la ferestre, lumea ieșea pe balcon.
Domnilor, mărturisea un bătrân, am
crezut că au coborât îngerii printre
noi. Mă pusesem in pat să adorm și
dintr-o dată aud un Cor Îngeresc.
Nu știam dacă nu cumva aceste
melodii sunt doar în mintea mea,
pentru că toată viața le-am așteptat.
Credeam că auzul imi joacă feste la
vârsta mea inaintată. Sunt muzici
care te ingheață. Te ridică suav pe
brațe tot mai sus printre comete.
Sunt muzici care iți trezesc nostalgia
întinderilor Siberiene. Acele muzici
care te rătăcesc într-un deșert alb.
Muzici care scot din tine aburi
fierbinți când le cânți intr-o rugă
Sfântă. Acele muzici care se
amplifică de bolta catedralelor spre
infinit intr-un sunet spațial, de o
întindere nemărginită. Cum de s-au
comis Domne’ atâtea crime când
exista așa muzici? Știu, ele sunt
strigătul celor adormiți, strigătul
părinților, spiritele transparente ale

strămoșilor care ni se alătură intr-un
colind transcendental. Sfințenia aces-
tei muzici reduce orice nota la un
murmur solemn. Ne ridică din
moarte, spre moarte călcând.

Bătrânul uitase ca e desculț.
Coborâse pentru ca în el am trezit
imaginea Divină a Sărbătorilor. Si
am reușit să îl trezim din patul lui
cald și confortabil pentru că de mult
pregătise această muzică launtric, de
mult o aștepase ca să-i umple ființa
de lumină. Acum putea adormi
liniștit, putea adormi ca un prunc,
ușor, pentru că un colind l-a inălțat.
De 89 de ierni vă așteptat cu covrigi
și iată ca in sfârșit ați venit,
mărturisea el cu lacrimi in ochi. Toți
câinii din cartier s-au alăturat
colindătorilor ca intr-o caravană
venită de departe. Si pe oriunde
treceau,acei oameni care așteptaseră
zile, nopți, luni, poate ani acest cânt,
își lăsau casa deschisă și se alăturau
celorlalți. Copilul nu-și mai simțea
picioarele, nu-și mai simțea nici
mâinile. Trăia intr-o irealitate rece si
pătrunzătoare care ii cuprindea
ființa. Atunci a inceput să ningă cu
fulgi mari. O liniște s-a așternut
peste cartier o dată cu un strat
proaspat de zăpadă.

A fost oare o fantasmă menită să
aprindă pentru câteva minute, rând
pe rând, toate luminile de la blocuri?
A fost un vis? Peste pașii lor s-a
așternut zăpada, iar oamenii nu le-
au mai dat de urmă. Ei nu vin decât
o dată pe an și nu se știe de unde vin
și unde se duc. Ei trec așa cu pașii
grei prin lume, dar nu se opresc
decât să ne cânte. Pentru că o stea
apare pe cer și ii conduce prin
noapte. Ne vom întoarce la
meschinăriile noastre, vom aprinde
televizorul și ne vom uita la
emisiuni de divertisment, pentru a
scapa de greutatea acestor minuni,
de notele care ne dezintegrază ființa
și ne reduce existența la o particulă
sensibilă. Nu poți trăi această
minune decât inconștient.

Iar pentru ca seara mărește
poveștile, vreau să vii cu mine in
casă și să îți pui cismulițele intre
soba unde doarme Pisica Mare.
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Dimineața le vei găsi calde. Sunt
cizmulițele alea de cowboy. Talpa
lucioasă o dai cu parafină ca să
alunece mai tare ca schiurile pe
zăpadă. Cismulițele de care cu greu
te desparți când trebuie sa te urci in
pat. Te așteaptă peste noapte să le
incalți. Le visezi, pentru că deasupra
capului, Teo le-a pus in picioare
micuțului chitarist. A desenat atunci
pe ele și niște motive florale stilizate,
ca să fie și mai frumoase. Sunt
cismulițele pe care le-ai primit cadou
de la Tata și in blana cărora
dimineața găsești două portocale.
Tata spune că sunt din piele de cea
mai bună calitate. Tata recunoaște
imediat dacă sunt sau nu din piele
după miros. Si dacă îți dă verdictul,
da, sunt din piele intoarsă de camilă,
atunci poți să le incalți liniștit că te
vor ține toate iernile, până vei crește
Mare.

Nu ai decât o singură pereche,
dar ea e fermecată pentru că te
poartă prin troiene. Te poartă și îți
incălzesc piciorușul ca să nu-ți
degere când aștepți trenul in gară.
Cismulițele asteaîț păzesc piciorul ca
nu cumva să îl scrintești de vre-o
piatră. Ai cismulițele tale, ce ți se
poate intâmpla? Nu te poți rătăci in
Lume daca le încalți. Ai cismulițele
cu care aluneci din deal până in vale.
Faci slalomuri printre obstacole,
pentru că ele merg la fel de bine pe
uscat ca și pe apă. Le poți purta in
deșertul arid, iar când va fi nevoie le
vei transforma in veritabile schiuri.
Pașii tăi vor fi siguri pe cale, pentru
ca ai in picioare cismulițele din piele.
Și nimeni, în tot cartierul, în tot
orașul, in toata țara, in tot universul
nu mai are cismulițe ca ale tale. Ele
sunt cu două numere mai mari, ca să
le iei cu șosete groase. Ca să le iei și
la anu, și peste doi ani, și atâția ani
cât vei vrea să ramai cu picioarele
calde, pentru că sunt îmblănite.

Te vor primi de fiecare dată,
chiar dacă s-au incovoiat, chiar dacă
le iei din pod prăfuite, le vei purta
cu aceeași fericire și entuziasm.
Când te duci cu sorcova sau când te
duci cu steaua. Nu te vei uda in
cismulițele tale niciodată. Numai că

într-o zi, poate într-o primăvară, nu
știu, când vin rudarii pe la noi, de
Paște, să ne ceară o bucată de pâine
sau de cozonac, că le-a ars casa în
toiul nopții și au rămas sub cerul
liber, atunci, cu strângere de inimă,
o să i le pui in brațe acelui copil
desculț. Și vei uita povestea cismuli-
țelor, pentru ca Tata ți-a luat acum
pantofi de lac. Ii poți purta cu
costum și cravată când te duci la
biserică. Așa îi șade bine unui
cavaler, dacă vrea să fie Mare.
Cismulițele sunt pentru puradei. Tu
nu mai ești oricine. Tu nu te mai joci
cu puradeii in țarâna. Acum ești
băiat Mare. Și uiți de cismulițe,
pentru că zăpada s-a topit, incepe să
se vadă pământul, arat ca o rană
deschisă, găsești tot mai puține
locuri unde să te dai pe zăpadă cu
ele...

Renunți la cismulițe. Dar ele nu
vor renunța la copilărie, pentru că
au fost făcute pe măsura copilăriei.
Au fost făcute special pentru picio-
rul tău, ca să crești mare. Și in fiecare
an vedeai că sunt din ce in ce mai
bune, pe măsura ta. Insă pantofii,
pantofii de lac sunt noi. Strălucesc.
Sunt lustruiți. Mirosul lor...Nu i-a
mai incălțat nimeni. In colț sunt
cismulițele pline de talajul și
rumegușul din pod, de la rindeaua
lui Tata. Le lași copilului in brațe,
pentru că Primăvara Mama va da cu
un strat subțire de var peste pictura
lui Teo. Apoi va da și al doilea strat.
Iar băiețașul cu cismulițe va dispărea
ca prin minune din amintirea ta.
Insă, el va fi acolo. Nimeni nu o să-i
știe locul de pe perete, unde l-a pic-
tat Teo. Peste ani, când îți va pune in
brațe prima chitară, atunci vei ști că
băiețelul pictat de Teo deasupra
patului e incă acolo, cu cismulițele
lui îți indreaptă pașii către ceea ce
vei fi. Pentru că povestea atrage
realul asupra ta. Ești ceea ce ai fost
pregătit să fii. Și atunci umbli in
pașii pregătiți mai dinainte de cis-
mulițele tale. Ele te duc acolo unde
ai mai fost și te intorc inapoi prin
povești. Pentru că a povesti inseam-
nă să te intorci ca un arheolog și să
dai cu pensula fină stratul de var

care s-a depus peste cismulițele din
imagine.

A povesti inseamnă să descoperi
chitara sub un strat subțire de praf.
Să povestești inseamnă să vezi prin
pereți dincolo. Pentru că oamenii
Mari nu pot vedea decât alb, și nu se
inșeală când puși in fața acestui zid
de netrecut, nu vor vedea altceva
decât un obstacol. Să nu te miri când
le vei arăta cu degetul imaginea din
spatele stratului de var, iar ei se vor
uita in spatele zidului pentru că nu
vor înțelege. Sunt prea Mari să vadă
in ziduri povești. Sunt prea Mari ca
să lipească urechea de acești pereți
cu gust de var și să asculte melodia
pe care o cânta ciobănașul la chitara
lui. Și sunt prea Mari să vadă urma
de cui bătuta în perete, pentru că
vederea i-a lasat, vor să pipaie acolo
unde îți agățai seara sabia în cui ca
să se convingă. Pentru că nu au
gustat din zid, gustul de ciment,
atunci când tu ai batut cuie. Pentru
că povestea lor nu a lasat urme
adânci. Nu le-a fost dat să incalțe
cismulițele tale când iarna era grea.
Nu le-a fost dat sa le cănte deasupra
capului, inainte de culcare, ciobana-
șul cu chitara lui desenată de Teo. Si
nu au atârnat sabia in cui gata de
luptă in fiecare dimineață. Și nici
Ingerul care îi trece podul peste apă
nu le-a fost dat să-l vadă, chiar dacă
era acolo, pentru ca n-a fost scos din
pereți, a fost ascuns sub un strat gros
de var. Ingerașul e o femeie cu părul
auriu despletit în bucle ce-i cade pe
umeri în valuri cu aripile de
Arhanghel... îți veghează deasupra
capului somnul blond, de copil
fraged. Simți mirosul dragostei in
așternuturi? Simți plapuma caldă
peste tine? O să punem un cearceaf
alb peste toate, până va veni vremea
să ne intoarcem la povești. Acum
dormi in pace dragul meu. E și
mâine o zi.

Intr-un târziu, luminile se sting,
dar flacăra o aprinde Rahela, a cărei
limba nu o ințelege nici o pasăre
migratoare. Urmează Estera, David
și abia apoi Maria. Toți în cor, dar
fiecare pe limba lui, incep să cânte
cât mai tare. Vrei ca melodia ta să se
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audă pe tot Pământul, să știe tot
Pământul că are un Stăpân, și acest
Stăpân are un Nume Mare... Un
cuvânt pe-acest pământ/ E curat
frumos și sfânt, de la Abel până azi/
Toti copiii intr-un glas cântă /
Mamă, mamă, mama mea, te iubesc
și mult aș vrea/ Să trăim până-n cea
zi când in Cer vom fi/ Tu ești
comoara mea, cea mai luminata stea,
Mamă, mamă, mama mea... David
și-a adus aminte primul versurile
acestei melodii. In fond, cântam
aceluiași părinte. Nu ai de ce să fii
supărat pe mine, fratele meu, ar fi
spus el.

-Mai culcați-va odată că mâine
nu vă treziți. V-a apucară cântatu la
ora asta?

Dar Maria mai tare: ”Afară
ninge cu fulgi mari, frumos e peste
tot/ Grădinile s-au imbrăcat c-o
haină de omăt/ Iar eu privind cum
vin în zbor/ fulgi albi plutind
ușor/Sunt fericit căci printr-un
Prunc, alb ca zăpada sunt “. Puțin
mai tare, din patul de deasupra
Estera: “Intr-un sat ne’semnat din
Iudeea, într-o iesle din Bethleem, s-a
născut așteptatul Mesia, Să-i cântăm
cu Îngerii în cor: Cânt Osana, cânt
Osana, Cânt Osana...”.

Maria trece la altă cântare fără
să o termine pe prima: Te bucură

Maria căci ți s-a născut un
fiu...Continuă Rahela cu referenul în
valuri
oOoOoooOOOooooOOOooooOOO .
E refernul ei preferat.

Vedeți voi, copii vorbesc în mai
multe limbi când sunt mici. Oamenii
mari nu îi pot ințelege. Ei sunt
mereu obosiți. Și îi doare capu'.
Lasă-mă în pace că mă doare capul.
Nu mai cântați că mi-ați impuiat
capul. V-ați suit în capul meu dacă
v-am lăsat să vă faceți de cap. Nu
mai îmi spune, că deja mă ia durerea
de cap. V-am lăsat de capul vostru.
Capul face capul trage. Si atunci te

uiți mirat la oameni ca la un Uriaș și
te intrebi. Oare așa e să fii Mare? Să
te doară capul mereu? Și din orice?
Incheie-mă și pe mine la șireturi.
Lasă-mă-n pace, nu vezi câtă treabă
am de nu-mi văd capul? Du-te la
Vali. Dar dacă îi doare capul, de ce
nu iau pastile?

-Nu te doare pe tine capul! Te
pui in pat și adormi fără vise. Știi
numai să faci copii. Spune-le și tu să
tacă! Mâine să vezi cum tragi de ei
toată dimineața să se trezească.

-Da papușica mea dragă!
-Hai, dă-te mai incolo și lasă-mă

in pace să dorm că îmi iei tot aerul.
Si intoarce-te cu spatele. Te pomeni
că te-a găsit dragostea de mine acu.

Toata ziua m-ai lăsat singură cu
treburile și acu vii să mă imbrățișezi.

Lasă-mă in pace, domne’, că
sunt obosită! Și nu mai imi sufla în
ureche. Mai bine le-ai spune să tacă.

-Lasă-i păpușica mea dragă... Să-
i cante Celui PreaInalt, că vocile lor
trec dincolo de tavan, nu ca
rugăciunile noastre păcătoase.

Orice copil, ca să adoarmă
liniștit după o baie fierbinte, și după
ce Mama a dat bine cu frecție pe
trupul ferbril, și cu alte lichiori urât
mirositoare, pe care le ține intre
sobă, acolo unde toarce Pisica Mare,
trebuie să spună o rugăciune. Orice
rugăciune e o dorință implinită, dar
amânată. Trebuie să ai răbdare
numai să ajungi om Mare. Dacă vrei
multe bomboane, daca vrei să
mănânci cartofi prăjiți pe săturate,
sau dacă vrei să te dai cu sania toată
noaptea. Dar până atunci nu uita să
te rogi și să-i mulțumești Împăratu-
lui Împăraților, că deși El e cel mai
Mare Impărat, s-a facut mic pentru
noi. Atât de mic, incât a poruncit să
se facă o impărăție după măsura
copiiilor. Si a ordonat, în bunătatea
Lui, ca in această impărație să nu
intre nici un om Mare până nu se
face mic ca un copil. Așa, să se
aplece dacă vor să treacă pragul in
casă, se se umilească, să se descalțe.
Să creadă atunci că această căsuță,
cu mușcată la fereastră și mult trifoi
in grădiniță e un palat incăpător.
Atât de incăpător incât să-i
primească pe toți copiii fără părinți
din intreaga Lume. Să se joace cu
mașinuțele, să făcă poduri peste apă,
și baraje și hidrocentrale, și să nu le
creadă mai puțin adevărate ca cele
Mari.

Împăratul Împăraților e mai
puternic decât orice Uriaș, și chiar
decât Impăratul din Ținutul
Indepărtat. In numele lui a luptat
ciobănașul când cu cinci pietre și o
praștie a omorât Uriașul de 20 de
pași inălțime. Așa ca să nu vă mirați
că Impăratul Impăraților e de fapt
Impăratul copiiilor. In regatul său,
tigrii Siberieni nu sunt decât niște
pisicuțe mici și blânde, leii se joacă
cu mieii, copiii călăresc pe coama lor
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ca pe cai. Se iau la trânte și își
măsoară forțele. Își infing manutele
in blana lor moale. Botul umed ai
cațelușilor îi gâdilă. Când ursul face
Mooorrr, copiii se amuză. Se preface
că pleacă mai departe, dar se
intoarce apoi dintr-o dată și face iar
Moooor, iar ei se dau doi pași in
spate și incep să râdă pentru că ii
amuză când se inalță in două labe.
Urmărești ursul până intr-o poiană,
dar ii pierzi urma pentru că un
fluture ți s-a pus pe nas. Te trezești
dintr-o dată, urmărind bătăile acelui
fluture multicolor, in fața unui râu
de munte involburat. Un pod din
lemn destul de șubred. Fluturele te
așteapta pe malul celălalt. Vrei sa
treci. N-ai de ce să te temi. Lipsește o
scândura din pod. Orice copil are in
spate un inger. David, trezește-te.
Azi e Crăciunul! Dimineața te
trezești cu imaginea lipită pe perete
de Mama, chiar deasupra patului.
Acum vezi Ingerul. Atunci nu-l
vedeai pentru ca era chiar in spatele
tău. Imaginea e cât se poate de clară.
Aștepți noaptea următoare să-ți
continui drumul de partea celalată a
râului.

Mama, unde imi sunt pantalonii
aia bufanți? Mama, cine mi-ai luat
crema de pantofi? Eu nu mi-am
călcat rochia, nu pot să vin așa. Nu
mai trânti ușa aia, bă! Nu vezi că

dorm? Haideți, sus! Inviorarea! Sau
vreți să pun acu zăpadă pe voi? Hai-
hai, Sole, că toată noaptea ai stat cu
golanii pe pârtie! Mamaaa, cine mi-a
folosit periuța de dinți? Numai Teo
îmi fură șosetele de pe sârmă. Auzi,
hai mă Petruța, imi dai și mie
șosetele alea? Te rog eu mult! Ah,
sărăcie ce ești! Numai probleme imi
faci! Treci mai repede la baie dacș nu
vrei sș te mângâi cu nuiaua. Aoleu,
nu mai da Tata. Duceti-vă la masă,
sau vreți să vă chem cu lăutari?
Aveți fiecare câte un ou fiert, lapte
cu cacao, margarină și magiun in
borcan. Și haideti mai repede că
intârziem. Te-ai spălat pe față? Unde
e chița mea albastră? Vreau chița
mea albastrăăă. Nuuu, eu nu sunt
băiat. Eu sunt fetiță. Dar nu vezi că e
pe sârmă udă? Nuuu, vreau chița
mea albastră. Ah,imi vine să imi iau
câmpii. Dacă n-am să vă las o dată
cu toate și o să plec in lumea largă.
Soleee. Iar ai adormit? Ah, sărăcie ce
ești! Să te mai prind eu că vii târziu
acasă. Tu și Ionuț, numai probleme
imi faceți. Eu nu vin. N-am cu ce să
mă incalț. Cum n-ai cu ce sa te
incalți? Păi bocancii mei sunt uzi. De
ce nu i-ai pus pe soba aseară? Hai,
cât ești tu vlăjganu de mare, treci la
adunare! Cine a mâncat tortul din
sufragerie? Cine a mâncat în halu'
ăsta din tort? Vali, ai văzut tortul

tău? Mamăă, cine a mâncat din
tortul meu? Emi. Nu am mâncat eu.
Pisica! Cine a băgat pisica? Emi. Acu
să mai mâncați tort... Petruța,
impletește-i tu cozile Mariei și
Esterei că eu trebuie să dau la gâște
boabe. Vezi că fundițele sunt jos in
sertar. Ma doare măseaua. Ia un
algocalmin. Eu tot nu-mi găsesc
pantalonii mei bufanți. Mamăăă,
vino să mă inchei la șireturi. Spune-i
lui Vali, nu vezi că nu mai prididesc
de atâta treabă? Vezi ca ai luat
ghetele invers. Iți mai aduci aminte
poezia de Crăciun? Ia să vedem:
“Afară ninge liniștit,/ in casa arde
focul/ Iar noi pe lângă Mama stăm,
de mult uitaram jocul/.” Bine bine,
hai că o mai repeți pe drum. Ești
gata? Tata, ne iei cu sania până la
Adunare? Na, ține pătura asta să nu
le fie rece la fund. Ieeee. Mergem cu
sania. O să primim mentosane? Și
dulciuri? Și portocale? Dacă spuneți
poezii. Yeeeeee. Vine Mamare de la
Vâlcea. Mamareeeeee. Am văzut-o
pe vale. Vine Mamare de la Vâlcea.
Estera, vine Mamare. Vine Mamare
de la Vâlcea, Estera! Estera dhdh-
dhdhdhdhdh, vine, vine... David in
fața oglinzii dhdhdhdhdhd. Oglindă
oglinjoară, vine Mamare de la
Vâlcea. Iar oglinda dhdhdhdhdh
plină de stropi de salivă.

Mamare ne aduce turtă dulce.
Mamare, Mamare, vine Mamare de
la Vâlcea. Te bucuri de venirea ei ca
un cățeluș câruia i s-a dat drumu'
din lanț, iar acum zburdă prin toată
grădina. Si vine și îți multumește, se
gudură pe lângă picioarele tale, te
linge pe mâini, că apoi iar să o ia la
fugă până in spatele grădinii și
inapoi. La fel și tu anunți toată casa
că ai văzut-o pe Mamare, e “pe
vale”. De fiecare dată ne aduce turtă
dulce. Sunt patru pungi cu câte cinci
turte dulci. Vine Mamare o dată cu
vacanța și ne ia la Vâlcea. O să
vindem semințe, pentru că face cele
mai bune semințe prăjite la cuptor.
Toată lumea cumpără semințe de la
Mamare. Sunt așa de bune, incât
copii vin și bat la ușă. Saru-mână
Mamare. Ne dai și nouă un pumn de
semințe? Da mamă, hai că vă dau.
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De care vreți: de dovleac sau de
floarea soarelui? Uneori vin oameni
Mari și cer semințe de la Mamare, ca
să le aducă aminte de gustul copilă-
riei. Ei ii dau o sută de lei pe pahar.
Dimineața ieșim cu un scăunel și cu
o ladă din lemn, punem cei doi
saculeti și păhărelul frumos sculptat,
și așteptăm să vină lumea.

Langa noi e Țiganca, vinde și ea
semințe, dar nimeni nu cumpără de
la ea. Bunicuțo, nouă ne plac semin-
țele tale că sunt cu multă sare. Luați
și de la ea, le zice Mamare. Un pahar
de la mine și unul de la ea. Iar
Țiganca o iubește mult pe Mamare,
pentru că mereu se pune lânga ea.
Când soarele ajunge in dreptul
capului, sau când umbra blocului
cade in partea cealaltă, atunci ne
rugăm de Mamare să ne cumpere
inghețată. Azi nu a strâns mulți bani,
dar din ei tot ne cumpără o
inghețata. Seara, lumina din lampă
ne luminează obrazul ca intr-o
poveste. Atunci, Mamare deșartă
punga cu marunțiș pe masă. Ca niște
pirați, ca niște căutatori de aur, ca
niște copii care trăiesc intr-o poveste
ne aplecăm asupra monezilor, care
sub lumina gălbuie devin de aur. Le
punem una peste alta și simtim cum
ne imbogațim. Cu banii aștia o sa
cumpărăm 20 de inghețate pe zi. Cu
banii aștia Mamare o să cumpere o
cutie mare plină cu eugenii. Iar când
David o să aibe pojar, o să ii
cumpere o sticlă de coca-cola numai
lui. Să o țină pitită in lada de la pat,
ca să nu vadă nimeni. Iar acei
banuți, puși unul peste altul sunt
impachetați și duși la brutărie, să îi
schimbe pe niște hârtii. Mamare își
strânge astfel comoara, iar cu
semințele a cumpărat apartamentul
de la Vâlcea. Iar din paharul ei cu
semințe hrănește mulți orfani. La
Mamare în vacanța de Vară o să
mâncăm pepene pe săturate. Iar
când burțile grele o să ne clatine din
picioare și o sa cădem in pat sau pe
jos, “pentru ca ni se sparg”, ea o să
râdă de noi, li o să râdă până ni se
sparg burțile. Ne-a săturat. Si
plăcere mai mare pentru Mamare

decat asta nu există: să ne vadă
fericiți.

Trebuie să continui povestea de
unde am lăsat-o azi dimineață.
Pentru că nu vrei să pierzi nimic din
ea. Am fost și eu la sărbătoarea de
Crăciun. Din cauza asta n-am avut
când să mai scriu. Intr-un final au
ajuns toți la timp... Va spun sincer,
ca i-am văzut chiar eu când au
cântat toți o melodie nouă acompa-
niați la orgă de Iunia. Maria a recitat
pe de rost cele mai frumoase poezii
și cele mai lungi. Primește mereu de
la fratele Manole o suta de lei. O
data i-a dat și trei sute. Ne așezăm
toți lângă el, pentru ca știm, la final o
să ne dea și nouă macar câte 50 de
lei pentru o gumă Turbo.

Din ce scrii, din ce atragi mai
multe personaje in cartea ta. Fiecare
își face intrarea așa dintr-o dată, dar
nu-ți mai ies din viața. Si insistă. Îți
bat la ușă, te intreabă cât mai au de
așteptat. Când o să le spui povestea?
Sunt nerabdatori, pentru că orice
poveste e frumoasă. Câtă răbdare să
ai? Dar nu le pot face pe toate dintr-
o dată. Nu știi cum acești oameni se
cuibăresc in inima ta. Dar o data ce
au intrat, nu mai îți ies din suflet. Ii
porți cu tine oriunde ai merge. Când
intri intr-un magazin te gândești:
Uite, asta i s-ar potrivi lui Emi. Asta
e pentru Teo. Nu, nu cred ca Vali ar
purta așa ceva. Și la toți se gândește
Bunica.

Pe ea o cheama Mamare, dacă
nu v-ați prins. Copiii insă nu cunosc
așa bunicii. Și nu se pricep nici la
descrieri. Copii cunosc bunicii după
forma pe care o văd atunci când
urcă dealul greu. Prima data vezi o
mogâldeață cu mâinile pline de sa-
coși. E ca atunci cand aștepti sa vină
Moș Crăciun. Pentru ca buzunarele
ei sunt pline de bomboane, ca o
fântână nesecată din care scoți
mereu apă. Si cu cât scoți mai multă,
cu atât ea devine mai rece, mai
limpede șsi mai bună. Și turta dulce
de la Vâlcea e bună. Și ulei pentru
Mama ca sa ne facă gogoși bunica
aduce. Si pentru Vali făină să ne facă
tort cu frișca de doua degete
grosime. Și pentru Tata aparat de

ras, ca sa nu ne mai ințepe barba
atunci când ne pupă. Și zahăr pentru
nuci și fagure cu miere.

Dupa ce ai incălțat cismulițele in
care nu te uzi, ai băgat șostele groase
lucrate de Mama, ai lustruit bine cu
grascapir din pod de la Tata șina
saniei ca să fie cea mai rapidă din
toata ulița, iar dacă ți-ai mai pus și
mănuși ca să nu-ți inghete mâinile și
fesu bine indesat pe urechi, atunci
esti gata să ieși afară. Vezi prima
urma de rugină lăsată pe zăpada cea
proaspată. Nu te gândești că urma
asta iți va rămâne crestata pe frunte.
Nu te gândești că va fi amintirea
celei mai frumoase urme, două linii
de rugină. E urma care deschide
drumul prin nămeți, deschide zăga-
zurile cerului să cadă pe pământ
zăpada crăieselor.

“La poartă” te așteaptă Virgil.
David și Maria sunt gata. Pe vale o
să se intâlneaca toți trei cu Tavi și
Gerogiana. Tavi are un Tanc mare.
Pe Tancu lui incap toți dacă se
strâng. Dezavantajul Tancului e că
trebuie să il cari mereu până in deal
ca să îți dai drumul iar in vale. Dar
greutatea lui e plăcerea de a te
bucura câteva secunde de aluneca-
rea ta, de vântul care îți șuieră pe la
urechi, de ochii care îți lăcrimează de
la viteza pe care o prinzi. Georgiana
are cea mai mică sanie din cartier,
dar la fel de rapidă ca tancul lui
Tavi. David insă are cea mai rapidă
sanie din tot cartierul. Nu este nici
mare cât tancul, nici mică cât săniuța
Gerogianei. E cea mai rapidă pentru
ca e ușoară și are cele mai subțiri
șine din oțel, cele mai bine teșite și
cele mai bine lustruite. Le dă cu
ceara si cu parafină in fiecare
dimineață. De fapt, sania asta e
facuta din acelasi material cu tancu
și cu săniuța Gerogianei, pentru că
toate au fost surori. Pentru că Tatal
lui Tavi e sudor. Sole a furat pentru
sania asta mai multe borcane de
magiun din beci ca să o răscumpere.
David la rândul lui i-a dat doi
ursuleți pe ea, din aia de plușmoi pe
care îi primise cadou de Crăciun,
bine inghesuiți unul in brațele
celuilalt. Pentru ca Sole vroia sa
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impresioneze o fată cu doi ursuleți
indrăgostiți, așa ca și-a vândut cea
mai prețioasă Sanie, și-a vândut
“dreptul de intâi născut” pe o ciorbă
de linte. Acum nu va mai fi nimeni
mai rapid, mai suprem, mai venerat
pe toată pârtia ca David.

Monopolul pârtiilor îl deține
Maria, David și verișorul lor Virgil.
Tavi și Gerogiana sunt tolerați, dar
ceilalți dacș vor să se dea pe pârtiile
noastre, pe dealurile pe care le-am
moștenit de la părinți, trebuie să
plătească cu forța brațelor. Pentru ca
atunci când iese soarele, iar pârtia se
strică, cu lopețile in mână și cu
gălețile de apă trebuie să împrăștie
zăpadă până seara, când va ingheța,
iar drumul va fi o cale lactee plină
de stele. Toți se supun, până și cei
mai mici care vin de departe de la
blocuri ne imploră să-i lăsam să se
dea macar de doua ori pe pârtiile
noastre. Altfel, e vai și-amar dacă au
indrăznit să ne incalce teritoriul
nostru fără să ne spună. Seara când
ingheață, ies scântei din șina saniei.
Noaptea când coboară stelele
acoperind pământul ca o cupolă
sferică peste biserică, ajungi foarte
departe pe sania ta, până la drumul
cel mare, chiar in stradă. Dar numai
David atinge limita străzii, pentru că
el are sania lui Sole, cea mai bună
sanie din lume. Iar după ce te-ai
plictisit să te joci cu Virgil sau cu
Maria sau cu ceilalți parcările, când
numai tu cu prietenii tăi buni
rămâneți pe pârtie, atunci inventați
un joc numai de voi știut. Dupa ce s-
au suit cu picioarele pe sanie ca pe
cal, ținând in frâu bine sania de
funie, după ce s-au săturat de toate
jocurile, atunci, cu capul atârnat in
jos, cu privirea spre stele, cu spatele
pe scândurile saniei, pe o zonă unde
pârtia nu este prea abruptă, toți cinci
se lasă duși de sanie spre
necunoscut.

Lumea îți apare altfel, parcă mai
rece, iar cometelor le-a inghețat
coada pe care au băgat-o in apa
cerului. Nu știi daca a trecut o
veșnicie sau doar câteva minute,
pentru că nu mai există timp când
mergi cu spatele, când aluneci spre

nicăieri cu privirea spre cer. Fiecare
din ei își aleg o stea pe care sa o
fixeze, iar drumul lor va fi ghidat de
acea stea. Ești intr-o lume necunos-
cută, desenezi harta cerului din stea
in stea până ajungi jos, acolo unde te
intâlnești cu ceilalți. Continui sa
aluneci pe sanie impingand din
picioare. Dacă îți ridici privirea să te
uiți in jur îți vei da seama că nu te-ai
depărtat decât câțiva pași, deși ție ți
s-a părut o veșnicie. La fel ca atunci
când ai inchis ochii și ai ținut drept
ghidonul bicicletei. Timpul crește,
distanța se mărește, intunericul
devine misterul nopții. Te trezești
uneori in șanț pentru că ai pierdut
din vedere Cerul. Te redresezi și îți
continui mersul pe spate. Sania asta
te va purta ca un fluviu spre
eternitate. Pentru că numai desertul
inghețat și nemăsurat al cuprinsului
rece te poate înghiți intr-o continuă
cădere. Din corupurile celor cinci
copiii, fiecare pe sania lui, ies aburi
fierbinți. Corpurile lor se răcesc,
transpirația ingheață pe șira spinării.
Doar obrajii mai păstrează culoarea
și veselia de dinaintea accestei clipe.
Trupurile lor febrile s-au răcit,
pentru că numai așa poți să intri in
Universul nepătruns. Mănușile se
lipesc de șina de fier a saniei, gerul a
inghețat urmele din zăpadă.

Yuryi Kovachev

Când totul devine tăcere,
necuprins marginit intr-o clipă, taine
ascunse sub inghețul zăpezii, liniște
care coboară din Cer, atunci fiecare
așezat pe sania lui cu privirea in sus
se va intâlni cu celălalt. Au dezlegat
bine harta Cerului, s-au regăsit toți
in același punct. Nici Maria nici
Virgil nu se ridică de pe sanie. Toți

stau așa cu privirea ațintita spre
stele. Tăcerea o rupe dintr-o dată
David. Cum o fi când ești mort?
Intrebă el fără să-și dea seama de
unde i-a venit gândul ăsta in minte.
E o taină. Se urnește ca un bulgăre
de zăpadă, ca o avalanlă din nimic,
din urletul lupilor infometați. Este o
limbă care vine de demult, o limbă
pe care părinții nu te invață, insă e
sădită adânc in tine. Toți o știu, insă
nimeni nu vorbește despre ea decât
in șoaptă, in limbi îngerești ca
ucenicii Domnului Iisus din Camera
de Sus. E gândul pe care nu il poți
spune decât intr-un limbaj contra-
dictoriu, plin de metafore și semnifi-
cații nepătrunse. Pentru că deși
trăiești nemurirea te trezești intre-
bând dintr-o dată “cum e să fii
mort?” Ceilalți, parcă și ei gândindu-
se la același lucru, dar fără să-și dea
seama, pentru ca o nouă realitate le-
a fost pusă in față, iar evidența asta
nu poate fi negata, îți răspund: Chiar
așa, cum o fi să fii mort? Se intreabă
și Tavi, care de mult se răcise. Eu
cred ca e ca acum, te răcești din ce in
ce mai mult, raspunse Maria. Nu
mai simti nimic. Vrei să spui ca ți-e
frig? Nu, tocmai asta e, e o răceală
care te ingheață. Nu mai simți nimic,
nu mai vezi nimic decât un punct pe
cer. Fixezi privirea in acel zenit și nu
o mai dezlipești. Dar de unde știi tu
cum e să fii mort? Ai murit cumva și
noi nu știam? Probabil ca toți sun-
tem morti si nu ne dăm seama.
Ceilalți râseră de naivitatea lui Virgil
pentru că pentru o clipă se indepăr-
taseră prea mult de Lume, iar
gândul ăsta îi speria. Trezea un fior
rece in ei care face pielea sa se
zburlească, părul de pe mâini se se
ridice. Dar Cometele, or fi Stele
moarte și-nghețate? De ce Cometele
au coadă? Nu ar trebui să fie cald in
Cer din moment ce te apropii de
Soare? Mie mi-a zis Mama ca fiecare
om are o stea, răspunse Georgiana,
care era cea mai mică dintre copii.
Iar când te naști, o stea cade pe
pământ. Si cand mori apari iar pe
cer? Dar câte stele or fi in Lumea
asta? Vrei să spui in Cer? Sunt atât
de multe incât nu le poți număra,
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raspunse David, pentru ca lui îi
plăcea să privească stelele pe geam
când era in pat. Citise multe lucruri
despre planete, galaxii și infinit. Cu
privirea spre cer, fără să intoarcăa
capul, Virgil continua șirul intrebă-
rilor. Dar cât de mare o fi infinitul?
Până la urmă trebuie să se termine
undeva. Infinitul infinitului infinit.
Dumnezeu e infinit. Dar pe Dumne-
zeu cine l-a creat? Nimeni. A apărut
așa din infinit în infinit? Taaaviii.
Liniște. Georgianaaa. De data asta
din ce in ce mai tare. Treci acasă,
unde ești? Aiiici. Mă duc, ma strigă
Mama. Ne vedem maine. Copiii se
despart rupând dintr-o dată din vra-
ja care i-a cuprins. Totul.

Totul incepe cu mirarea atunci
cand ridici ochii spre Cer și incepi să
numeri Stelele. Iti aduci aminte prea
bine acea Noapte Polară, de un ger
cumplit, in care Tata te ducea in
brațe la o vecina din 6 in 6 ore, sa-ți
faca injecții, pentru ca ai răcit. Ai stat
toata ziua pe pârtie cu David, Maria,
Virgi și cu ai lu Naum. Treci pe
lângă vecina. Nero te latră. Ajungi la
blocuri unde te așteaptă o doctoriță
de la policlinică. Pe drum, pentru ca
e noapte si stelele iar au coborat din
cer printre noi, in brațele Tatălui,
continui discuția pe care ai lăsat-o
neterminată pe pârtie. El trebuie să
le știe pe toate, e cel mai Mare Om.
Tata are răspunsuri la toate, el știe ce
sunt Cometele și de unde vin Stelele.

Tata, de ce au cometele coadă?
Intreba copilul dupa un timp, când
se trezi mai bine. Pentru ca așa le-a
făcut Dumnezeu. O cometă e mai
mare decăt o stea? Nu e mai mare,
dar e suficient de mare. Uite o stea
căzătoare. De ce cad stelele? Nu cad,
se sting doar... Ca becul? Da, ca
becul. Ingerii sunt stele căzătoare, se
sting și ei? Sunt ființe ca și noi, dar
mai luminoase. Si omul se stinge?
Da, omul se stinge ca becul. Cine îl
stinge pe om? Un Inger. Si pe Ingeri
cine i-a facut? Dumnezeu. Dar pe
Dumnezeu cine l-a facut? Unii
oameni l-au facut din lut. Și pe om
cine l-a facut? Dumnezeu, din
respirația lui și din pământ. Din

cauza asta facem baie? Da. Facem
baie ca sa ne spălam de pământ. Dar
unde se duce omul cand se duce? La
Dumnezeu. Adică în pământ? Pă-
mântul tot e al Lui. De ce se duc
oamenii? Ca să ajungă printre stele.
Dar nu ajung in pământ? Din țărână
și noroi se ridică stelele. De ce vor
oamenii să ajungă printre stele? Ca
să fie ca Dumnezeu. De ce vor sa fie
ca Dumnezeu? Ca să nu mai moară.
Dar de ce le e frică să moară dacă
vor să ajungă printre stele? Pentru
ca moartea doare. Dar de ce doare
moartea? Pentru că suntem din
pământ și lut. Injecțiile sunt tot din
lut? pentru ca și ele dor. Nu chiar.
Inseamnă ca eu acum o sa mor? Nu,
tu nu o să mori. Dar eu atunci de ce
fac injecții? Ca să nu mori. Ca sa
trăiești veșnic. Dar atunci de ce mă
dor?

Ce vrei sa-ti aduca Moș-Ajun?
Wow, o basculantă. Să car zăpada de
pe străzi mâine dimineață. Daca ești
cuminte și nu o sa plangi ca să
trezești tot blocu, atunci o să pun o
vorbă bună Moșului. Sper să treacă
cu vederea ca ai stat până tarziu pe
pârtie fără să îți schimbi tricoul după
ce ai alergat și te-ai înfierbântat.Vezi,
dacă nu ești cuminte ca racești și
apoi faci injecții. Aha, deci asta
inseamna sa mori, sa racești, pentru
ca moartea doare. Intr-un oare care
măsura, da, te răcești... și te ridici la
cer, devii ușor. Deci Maria avea
dreptate...

Suna repede la salvare. Să ai
grijă de copii. Unde se duce Mama?
Domnule doctor, spuneți-mi ce are?
Mai bine te-ai ruga, nu ai altceva
mai bun de făcut in situația asta. Eu
mă incred in Împăratul Împăraților.
El o va face bine. Saracul om, și-a
pierdut mințile. Domnule Doctor,
peste o lună avem bilet in stațiune.
Nu se poate să nu mergem. In
fiecare an ne ducem. Ti-am zis eu ca
și-a pierdut mințile? Nu vrea să
creadă. Tocmai pentru ca am
Credință. Domnule doctor, eu m-am
rugat Impăratului meu, iar el are
toată puterea. Septicemie omule! Ai
auzit? Sep-ti-ce-mie in ultimul

stadiu. Du-te și ai grijă de cei rămași
acasă, aici e treaba noastra. Nu pot
să plec in stațiune fără... am biletele
luate, domnule doctor, faceți ceva..
Eu sunt sigur ca se va face bine
pentru ca m-am rugat. N-ai cu cine
discuta... E mistic. Ii poti uda insă
buzele cu apă. Să ai grija de copii.
Sunt bine? Da sunt. Stai liniștită, nu
mai vorbi. I-am spus domnului
doctor ca o să plecam in Stațiune. La
Vatra Dornei. O să te faci bine.
Niciodată nu m-ai crezut...Nici tu pe
mine.Acum e timpul să te culci. Ești
obosită. Mi-e sete. Mai stoarce-mi
prosopul ud. Pe frunte și pe buze. Sa
ai grija de copii, Petre...Am auzit ce
ai vorbit cu domnul Doctor. Nu-ți
face griji, există un Regat unde
florile nu mai mor, unde pisicuțele
se joacă in iarbă, unde nu mai există
boală, și nici tânguire, pentru ca
lucrurile vechi au trecut. Da, știu.
Dar incă nu e timpul să pleci acum...
In plus, avem bilete luate pentru o
altă călătorie. In acel loc nu vor mai
fi lacrimi. 40 de grade Celsius. Să
așteptăm până dimineață. Noaptea e
lungă.

Domnule, cum se poate asta? E
o minune. N-am mai văzut așa ceva.
Traiește? Aș putea spune ca Împăra-
tul tău e viu. Domnule doctor, eu
când v-am spus ca trebuie sa
mergem in stațiune... El e Doctorul
Suprem. Să le dau vestea copiiilor.
Mergem in stațiune. Faceți-vă repede
bagajele. Luați-vă ranița in spate.
Plecăm cu trenul de noapte. Dani, sa
ai grija de vacă, sa o mulgi și să-i dai
mâncare. Vali și Petruța, sa dați de
mâncare la păsări și sa ii tocați
zarzavaturile lui Mamare pentru
ciorbă. Sole și Ionut, voi sa nu faceți
prostii, daca sunteți cuminți o să vă
aduc ceva bun din stațiune. O să mai
vina si Iunia de la bloc sa aibe grija
de voi. Mamare de la Vâlcea o să
stea cu voi și o să vă facă mâncare.
Pe cei patru mai mici ii luăm cu noi.
Va puteti face bagajele, plecăm la
noapte. In raniță incap toate minu-
nile lumii. Ranița e atât de mare, e
atât de grea, dar iubești povara ei.
Nu vrei sa ți-o care altul. E plină cu
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jucării. E atât de important să ai
jucăriile tale. Si să nu uiți periuța de
dinți. Vom dormi toată noaptea in
tren, iar dimineața o să cerem cheile
de la recepție.

Mama, trenul ăsta are paturi?
Până la București nu are paturi. E cu
etaj. Apoi o sa dormim de la
București până la Vatra Dornei. Eu
mi-am luat rochițele și păpușile. Eu
masina de pompieri si cariocile. Da,
mingea, sa nu uiți mingea. O să
jucăm fotbal pe holurile hotelului, și
o să ne plimbăm zilnic de sus până
jos cu liftul. Mama, cine dă foc pe
marginea șinelor? Sunt tătarii? Dacă
se suie in tren? Nu, trenul merge
repede. Nu au cum să se suie din
mers. Tătarii sunt oameni răi? Aveți
loc aici? Nu avem loc, dar avem
bilete. Atunci va rog sa imi eliberați
locul. Biletul meu are nr 76, al soției
78, si.... Domnule, sunt cu patru
copii. Nu ii pot ține in hol in fumul
de țigară. Doamnă, știți să citiți? Aici
e locul meu. V-am rugat frumos, dar
văd că nu ințelegeți de voie bună.
Imi pare rau. Haideți, lăsați-l să stea
jos. O să stăm pe bagaje in hol.
Mama, el e tătar? Nu știu...Atunci
dacă și-a luat locul, de ce nu stă jos?
Il mustră conștiința. Ce e aia conști-
ință? E ceva ce unii tătari incă mai
au. La Vatra Dornei o să ne cumperi
Sanie? Dacă o să ne ajungă banii.
Ninge mult la Vatra Dornei? Foarte
mult. O să ne facem tuneluri prin
zăpadă? Haide, incearcă să dormi că
mai e mult de mers. Când ajungem
in Gara de Nord o sa mâncam. Dar
ai spus ca ne ducem in Vatra Dornei.
De ce ne intoarcem? Nu ne
intoarcem. E capăt de linie la Gara
de Nord. Dar din direcția aia am
venit noi. O ia in altă direcție. Eu
vreau sa stau la geam. Iară au aprins
tătarii focul. Sunt luminile de la
macaz. Macaz? Ce e ăla macaz?
Culcă-te că ți-e somn. Dimineața te
trezește suieratul trenului in gara.
Fumul fierbinte și alb care iese pe
sub roțile trenului.

Te așteaptă in gară săniile trase
de cai cu zurgălai la gât să te
transporte la Hotel. Zăpada este de o
jumătate de metru, ca frișca de pe
tortul pe care il face Vali. Schiuri și
sănii de vânzare, haine second-hand,
dulciuri și turtă dulce, mirosul de
cantină, bagajele toate in holul de
recepție de la Hotel, mocheta fină,
fântâna arteziană. Avem și desert la
prânz, savarine și ecler. Deși suntem
mai mulți, mâncăm pe mai puține
bonuri de masă. Mâncare e destulă.
Acel ce va birui, ii voi da sa
mănânce din Pomul vieții din Mărul
lui Dumnezeu, ii voi da să mănânce
din pomul vieții din Raiul lui
Dumnezeu. Intoarce-te la dragostea
dintâi, intoarce-te O până nu-i
târziu, Intoarce-te la ceea ce ai
pierdut, Iubirea ta, Iubire din trecut.
Tata, ei sunt cei 12 apostoli? Uite
cum stau toți la masă și cântă, iar
inainte de asta fac o rugaciune. Sunt
de la institutul teologic. Dar îi poți
numi apostoli. Toti trebuie să fim
apostoli. Când o sa fiu mare, eu
vreau să mă fac apostol. Atunci
mănâncă tot ca să te faci mare.
Desertul il luăm in cameră. Acel ce
va birui, acel ce va birui, ii voi da să
manânce din Pomul vieții din Raiul
lui Dumnezeu, ii voi da să mănânce
din Pomul Vieții din Raiul lui
Dumnnezeu. Au venit din Cer?
Parcă numai ei sunt la masă, și
lumea face atâta gălăgie. Nimeni nu-
i observa? Ba da, dar Lumea e preo-
cupata sa mănânce. Hai, termina și
tu ca e târziu. Intoarce-te că dacă nu
să știi, Iubirea Sfântă te va părăsi, El
va lua tot ceea ce ți-a dat și sfeșnicul
din loc va fi mutat. Acel ce va birui,
acel ce va birui, ii voi da sa mănânce
din Pomul Vieții din Raiul lui
Dumnezeu. Ii voi da sa mănânce din
Mărul Vieții din Raiul Lui
Dumnezeu.

Mâine dimineața mergem la
izvoare. O să bem apă clocită? Auzi
Maria, tu bei apa clocită? De la ce
izvor? Izvoarele nu seacă niciodată.
Estera, dhdhdhdhdhddhd. David

dhdhdhdhdhd in fața oglinzii.
Hiadeți, nu vă mai prostiți. Ați
murdărit oglinda. Mamă, Mamă, ne
iei și pe noi la băi? Maria are
reomatism, o sa o impachetam in
noroi. Tu te duci cu Takto in bazinul
oamenilor Mari. Unde e Takto?
Takto, unde esti? Striga Rahela pe
limba ei. Si de-atunci il tot strigam
pe Takto, iar el ne răspunde uneori
din beci, sau din pod când dă cu
rindeaua pe scânduri ca să ne facă
schiuri. Uneori vine la Mama cu
degetul plin de sânge pentru ca
ciocanul nu a nimerit cuiul. El e un
om atât de Mare iar cuiele sunt așa
mici în mâna lui când le bate în
scânduri. Si cât de puternic și tare e,
se sperie de câteva picături de sânge.
Se albește tot la față. Așa, la fel ca
noi, pentru ca și el e copilul Mamei.
Când ne lovim la genunchi, Mama
pune prafuri și sângele se-ncheagă.
Ne place însă să decojim bubele.
Cine are mai multe bube in ge-
nunchi decât noi? Tot așa îl banda-
jează repede pe Tata și îi dă cu ceva
albastru pe rană. E semnul lui de
bună purtare.

Uite-l pe-afară. Ce caut afară în
zăpadă ți în capod? Imparte Vestea
cea Bună la fiecare trecător. Toți
trebuie sa audă povestea noastră. Și
atunci nu vor mai fi tătari? Nu vor
mai fi tătari. Si nici fum de țigară?
Nici... Și nici pisicuțe abandonate în
zăpadă? Nici pisicuăe abandonate în
zăpadă. Iar pe Maria nu o vor mai
durea picioarele? Nu o vor mai du-
rea. Și nici pe Estera maselele? Nu
vor mai fi carii la Împăratul Împă-
raților și nici durere de dinți. Dar in
Impărația lui, există ciocolată? Sunt
râuri de ciocolată. Și frișcă? Cât e
zăpada de afară, atât e frișcă pe dea-
luri. Ninge cu fulgi de lapte acolo?
Numai iarna. Dar pot să-mi iau
sania? Daca vrei, poți. Atunci mă
duc să impart și eu Vestea cea Bună
cu Takto. Vreau ca și ceilalți copii să
se joace cu noi acolo.
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Emilian MARCU

Mărire ŢieDoamne, MărireŢie !
Mărire Ţie Doamne, Mărire ŢieSe-aude corul la Mitropolie !Undeva în cer, o ramură de măslinNe apără de durere şi de chinO rază curată de lună în noaptea cea mareVesteşte dumnezeiască înscăunare.Mirenii mii şi preoţi în mâini cu lumânăriPrimesc faldul marii sărbători.Mărire Ţie Doamne, Mărire ŢiePentru cel viu şi pentru cea vieIluminare deplină, iluminare:Degetele noastre s-au făcut lumânare.Flacăra subţire caută în ceruri încetSfârcul pământului din NazaretŞi lumina aceea în iesle-mplinităE Fiul Omului ce nu s-a lăsat dus în ispită;Înainte de toate de suflete vindecătorRege al drept credinciosului său popor.Mărire Ţie Doamne, Mărire Ţie,Cerul se rupe în două peste Mitropolie.Iluminare deplină. Cu toiagul de-argintcu noi este Înalt Prea Sfântul Mitropolitmângâindu-ne cu glasul, cu fapta

priveşte-n înalturi cum se deschide larg poartaşi o lumină curată apare acolo susştim că este trupul sfântului nostru Iisus.Iluminare deplină, iluminareDegetele noastre s-au făcut lumânare.Mărire Ţie Doamne, Mărire Ţie,Corul răspunde de la Mitropolie.Soborul de preoţi, ce emoţionantă ceremonieNe iluminează calea spre veşnicie.Mai buni, mai cuminţi, mai curaţiÎnvăţăm să fim prieteni şi fraţi.Mărire Ţie, Doamne, Mărire Ţie,Se aude corul la Mitropolie.Iluminare deplină, iluminareÎn noaptea aceasta de sărbătoare.Mărire Ţie, Doamne, Mărire Ţie,Morţii prin moarte din moarte învie !
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O plimbareîmpărătească
În dimineaţa aceea luminoasă de martIntră cu bucurie ţăranul în câmp la arat.Picioarele i se înmoaie de atâta bucurieCă e împăratul bobului sădit în câmpie.Palmele-l dor, palmele-l dor de mirarePare că el, cerul,încet, ar vrea să îl are.Plugul trupului lui prinde brazdă curatăCând clopotul în dungă începe să bată.Stelele-s boabele lui în lumină şi-l înluminăÎn dimineaţa de mart zidită-n retină.Carul cel mare-l tot plimbă-n tăcere,Picioarele i se înmoaie, în boabe-s atâtea mistere.El le pipăie, le priveşte la soare şi le mângâieDe parcă le-ar pregăti chiar pentru cununie.În dimineaţa aceea de mart luminoasă şi purăPare că de la el, cerul,încet, umbra  o fură.Plugul trupului lui prinde brazdă curată;În sicriul bobului intră ca pe o poartă.Palmele-l dor, palmele-l dor de grea mângâiere,Ştie că în boabe-s atâtea şi atâtea mistere.Şi el ară câmpul cerului în dimineaţa de mart,În lumina boabelor el este al stelelor împărat.Plugul trupului lui prinde brazdă uşoară,Clopotul în dungă începe în tăcere şi-l ară.Ce ciudat. El e câmpul, el în dimineaţa de martîn lumina curată a bobului când a intrat?Doar picioarele i se înmoaie de atâta mister.Carul cel mare îl plimbă cu boabele-n cer.
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Gheorghe Andrei NEAGU

Ninsori
arna fusese uşoară. Petice de gheaţă. Petice de
zăpadă.  Crâmpeie de alb pe negru. Apoi soarele.
Vesel, proaspăt, gata să se întreacă pe sine în

lăcomie. Şi petele fug. Sau nu, nu fug. Sunt sorbite de
razele soarelui. Şi negrul se-ntinde. În ramuri, în tulpini
şi-n mugurii ce nu s-au desfăcut încă. Apoi lumină. Şi
muguri înflorind. Ca dintr-o noapte adâncă, strălucesc
izvoarele. Apoi gonesc spre tainice chemări.

Merg obosit. Nu, moleşit. Căldura-nmoaie atât de
plăcut oasele biciuite de frigul trecut.

Paşii mă poartă cu greu. Nu ei. Eu îi port. Sau cine
mai poate şti, care pe cine mai poartă. Oricum sunt acolo
unde lumina încă mai poate să-mi aducă căldura.

Sunt sub flori. Am fost sub muguri, sub crengile
negre şi aştept verdele vieţii, frunzele. Iar paşii se duc şi
mă duc. Pământul se lasă călcat şi-mi răcoreşte privirea.
Iar paşii se bucură de mine şi eu de reavănul ţărânii
văioagelor umbrite. Pământul musteşte. Şi-n fiecare zi
sunt tot mai însetat. Iar setea mă face bărbat. Tot mai
bărbat. Şi-atunci de ce marionetă? O fi umbra mea?
Poate. O port peste tot. Şi lumea râde. Şi eu nu ştiu dacă
ea, e marionetă.

Se lasă pe spate când vreau eu. Mă vrea, să joc. Eu
sunt marioneta. Şi-atunci mai sunt bărbat? Pentru că
zilele trec. Şi verdele frunzelor izbucneşte-n lemnul
ramurilor sărutate de soare. Din negru ţâşneşte viaţa. Iar
albul a rămas doar o amintire. Iar eu tot amintire pentru
marioneta mea. Ba nu. Nici măcar atât. Eu nu pot fi o
amintire. Marioneta da. De aceea o port legată de mine.
Pentru că eu n-am umbră. Oamenii văd şi râd. Şi
marioneta râde. Atunci când o mişc. Şi din nou am
senzaţia că ea mă sileşte pe mine. Iar eu sunt tot mai
mult jocul marionetei mele. De cine râde lumea? De
mine? Sau de ea. Oricum zilele trec.

Iar paşii mă poartă prin aceleaşi locuri umbroase. Ba
nu. Sunt altele. Şi tot atât de materne. Doresc
maternitatea? Nu ştiu. Dar caut aceleaşi văioage
întunecate.

Şi iat-o. S-a desprins din mine. O mână, apoi alta. Şi
pielea se lasă sărutată. De mâini?

Iar marioneta nu-i. Nici lumea. Sunt eu şi mâinile Ei.
Mă gustă şi-mi redau umbra. În locul marionetei? Sau în
locul meu. Eu sunt eu însumi.

Iar Ea? Ea ...
Zilele trec. Şi paşii mei. Şi verdele frunzelor e tot mai

intens. Negrul matern dă viaţă mereu şi dispare. Iarba-l
ascunde. Verde, verde, verde. Doar paşii mei flămânzi de
maternitate. Doar ei. O găsesc prin aceleaşi văioage.

Cu aceleaşi curgeri cristaline. Şi paşii se bucură.
Sărut cu tălpile răcoarea pământului. Şi ea-mi primeşte
sărutul. Simt înfiorarea în tulburarea izvoarelor. Mă
înfior la rându-mi. Şi tălpile. Iar marioneta? Nu-i. Eu
sunt. Zi cu zi am crescut. Am devenit mai bărbat. Iar
gustul pământului matern mă doare. Mă răscoleşte tot
mai mult. Eu sunt bărbatul. Şi-mi răsfir tălpile peste
maternitatea răcoroasă. E neagră. E ultimul negru-n
marea de verde. Verdele vieţii.

Şi trupul mi se înfioră. Iar marioneta-i o umbră. Mai
bine spus, o amintire. Deci sunt bărbat. Am o umbră. Sau
umbra mă are pe mine? Nu. Nu trebuie. Eu sunt bărbatul
cu umbră. Eu am umbră. Eu am.

Pe naiba. Eu am nevoie de Ea. De Ea. Mi-e necesară.
Ce sunt fără ea? O trecere? Da. O trecere prin spaţiu şi
timp. Şi nu vreau să fiu o umbră. Nu vreau să am umbră.
Dar vreau să fie Ea. Ea=umbra. Umbra care să-mi
ascundă neputinţa. Iar paşii mei să-şi găsească răcoarea
în maternitatea umbrei. Când văioagele vor dispărea sub
verdele vieţii. Când curgerile vor înceta. Eu însumi să
pot fi Ea. Sau Ea să-mi dea umbra care să-mi acopere
neputinţa.

I
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Şi pretutindeni să găsesc răcoare. Răcoarea sufletului
însetat. Şi trupului înfierbântat. A tălpilor fierbinţi de
căutare. Şi dorinţele mele. Şi bărbăţiei mele. Trebuie să-
mi bucur încă tălpile, de răcoarea văioagelor umede.

- Doamne! Ce-i asta? Negrul se întrerupe brusc.
Pete de aur şi de lumină. Pete de negru strălucitor.
Aur şi negru. Arămiu şi roşu. Şi toate-n mişcare.
Se mişcă maternitatea? Nu. Nu-i Ea. E-o salamandră.

Îşi caută locuri umbroase. Şi ea? Ea nu. Nu trebuie. Ea.
Ea e doar o salamandră. O greoaie şi nedorită
salamandră.

Şi talpa piciorului meu. Da. Piciorului meu. Talpa s-
abate peste culorile în mişcare. Striveşte. Striveşte cu ură.
Ba nu. E disperare şi spaimă. Spaima de culori? Desigur.
Nu mai vreau culori. Vreau puritatea negrului matern.

Şi talpa-şi continuă strivirea. Urzicături dureroase-o
străbat. Mă cutremur şi cad. Pe fundul văioagei e bine.

Mă cufund în răcoarea pământului. Deasupra e
cerul.

Şi frunzele. Da frunzele. Frunzele. Frunzele se
înroşesc brusc şi cad. M-acopăr de frunze. De foarte
multe frunze. Şi cerul păleşte. Iar frunzele cad. În trup,
răcoarea pătrunde tot mai adânc. Tot mai adânc.

O simt alunecându-mi de-a lungul picioarelor. Iar
frunzele cad. Şi-s crengile goale. Tot mai goale. Şi mai
negre. Ce negre ... De parcă văioaga s-ar fi urcat spre cer.
Iar eu tot mai rece. Şi frunzele cad. De parcă ar vrea să-
mi dăruiască pe veci maternitatea.

Şi dorm.
Câtva timp a fulguit cu fulgi mari şi pufoşi . Cerul

nu avea contur. Parcă se lăsase pe acoperişuri. Ba chiar
pe străzi.

Blocurile înalte-şi pierdeau înălţimile în marea de
fulgi. Şi de cer. Păreau că se-mpreunează. Ha, ha.
Blocurile merg în cer. Ideea mi s-a părut năstruşnică.
Bărbaţii aveau cuşma de nea. Dacă aveau capul
descoperit. Femeile nu. Şi nu-mi pot explica asta. Nici
atunci, nici acum.

Apoi străzile se uniră cu străzile. Îşi împrumutau
lumina de la zăpada aşternută pe ele. Şi umezeala, tot de
acolo. Bărbaţii nu mai aveau cuşme. Părul se pleoştea. Se
lipea umed şi greu de capetele îngheţate. Încet se lăsa o
pâclă. Era atât de deasă, atât de deasă. Nu puteai vedea
urmele paşilor. Oamenii erau doar siluete. Femeile nu se
mai vedeau. Plămânii se sufocau.

Iar ochii mei, se măreau. Se măreau şi lăcrimau. Şi-
atunci am văzut. Da. Atunci, abia atunci, am văzut.
Capetele oamenilor creşteau. Fiecare avea capul mai
mare decât înainte. Şi-n jurul lui, un halou. De parc-ar fi
fost sfinţi. Ochii mă usturau. Şi ceaţa, oh, ceaţa. Ceaţa
care mă împiedica să mă dumiresc. Dar nu era vorba de
nici o lămurire. Capetele oamenilor erau mai mari. Cu
mult mai mari ca de obicei. Mi-am spus că era din cauza
luminii. Dar seara erau şi mai mari.

Mă frământam şi nu găseam un răspuns. Atunci au
venit păsările. Mici, negre şi cu guler. Cu guler lucios. Cu
atât mai lucios cu cât ceaţa îşi sporea opacitatea.

Păsările negre se apropiau. Aureola le făcea penajul
mai strălucitor.

Apoi au apărut femeile. Purtau sub paltoane ceva ce
nu se putea ascunde. Părea că maternitatea însăşi îşi
căutase adăpost. Paltoanele abia se mai ţineau. Nasturii
stăteau să plesnească. Maternitatea-şi găsise adăpost? Nu
ştiam ce să cred. Nu ştiam la ce să mă uit. La păsări? La
femei? La păsări. Se aşezau pe capetele bărbaţilor.
Crescuseră. Şedeau ca pe nişte uriaşe baloane. bărbaţii le
lăsau. Încăpeau mai multe deodată. Şi părul? Da, părul
căzuse.

Capetele umflate străluceau. În zăpada căzută, urme.
Urme de paşi şi de păr. Şi ceaţă. Ceaţă groasă şi grea.
Femeile abia se mai puteau mişca. Le priveam şi nu
înţelegeam. Pe reverul paltonului meu rămăsese o
şuviţă. Mă gâdila. Am dat cu mâna. Mi-am atins obrazul.
Capul îmi crescuse.

Era mai mare decât spatele. Umerii erau sub fălci.
Nici nu bănuisem. Deci şi eu. Şi mie. De ce nu.

Doar sunt bărbat. Numai că nu-mi dau seama de ce
nu-mi găsesc buzunarele. Mi-e frig. Degetele-mi sunt de
tablă. Nu le pot îndoi. Mă dor. Şi buzunarele nu-s.

Ba sunt. Mult depărtate de mine. De parcă ceva le-ar
fi depărtat. Bine că pot privi. Cred că numai eu. Ba nu. Şi
ceilalţi. Îşi duc din când în când mâinile la cap. Parcă-s
de pitici. Degetele sunt mici şi îngheţate. La fel ca ale
mele. Nici nu pot acoperi urechile. Urechile-s mari. Mai
mari decât capul. Ca nişte evantaie.

Nici o maşină nu circulă. Capetele mari. Nu mai
încap înăuntru.  Nici în clădiri. Şi ceaţa continuă. Unde-i
soarele? Privirile se ridică spre cerul nevăzut.

Tot nu se vedea. Iar trupul e obosit. Al meu e şi mai
mare. Eu sunt bărbat. De ce mă umflu? Nu-s femeie.

Ne uităm unii la alţii. Nu ne mirăm. Suntem
îngroziţi.

Ne deosebim? Nu. Nimic nu ne deosebeşte. Doar eu
sunt diferit. Se feresc de mine. Ei au numai capetele mari.
Eu şi trupul. Şi calc tot mai greu. Mă dor labele
picioarelor. Picioarele-mi sunt mici. Şi mâinile. Numai
capul şi trunchiul. Eu şi femeile avem paşii mici. Femeile
s-ar putea rostogoli. Mai ales că paltoanele ne-au rămas
de prisos. Sunt ca nişte eşarfe. Nici vorbă să ne-ajungă.

Mă îngrozesc? Nu. Nu sunt îngrozit. Doar obosit.
Nici nu ştiu de ce mai merg. De ce? Dar unde să

stau? Nu încap nicăieri. Casele-s pustii. Toţi suntem în
ceaţă. Iar păsările-s pe noi. Ghearele lor stau în pielea
noastră. Ca mâinile unui copil strângând un balon.
Pasările-s mici. Din cauza mărimii noastre. Eu nu le simt
ghearele. De fapt eu nu mai simt dacă am păsări. Nu toţi
au. Şi toţi ne umflăm. Nu mai ochii ne rămân la fel. Abia
de mai vedem. Au început să se umfle şi ceilalţi bărbaţi.
Nu se mai feresc de mine.
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Sumtem la fel. I-ar păsările s-au înmulţit. Ne mişcăm
tot mai greu. Unele femei nu. S-au prăbuşit. Zăpada se
topeşte sub ele. Şi bălteşte. Zăpada se-nmoaie.

Porţiuni se asfalt şi de borduri apar de sub nea. Iar
noi nu ne putem odihni. Continuăm să ne deplasăm.
Haotic, dar ne deplasăm. Şi cât de mult aş vrea să stau.
Să mă odihnesc. Dar unde?

Bănci nu-s. Dar trotuare? Borduri? Sunt. Atunci de ce
n-aş sta. Şi-aşa picioarele au ajuns ca nişte protuberanţe.
Cred că m-aş putea da de-a dura. Dar m-aş uda. Zăpada-
i terciuită. Paşii noştri. Şi ceaţa. Ceaţa ce nu se mai
termină. Parcă sufocă văzduhul. Şi zăpada. Şi noi. Aerul
nu ne mai ajunge. Iar păsările ne ciugulesc. Le-o fi
foame. Apar din ceaţă şi ne ciugulesc.

Nu le simţim. Le vedem unii la alţii. Ciocurile se-
nfundă în masa umflată. Pielea intră-nlăuntru. Apoi
revine.

Poate dacă s-ar sparge. Poate ne-am desumfla.
Eu n-am curajul s-o fac. Poate că nu-i bine. Aştept

păsările. Ele trebuie să ştie. Neapărat. Ele au instinctul
nealterat. Sunt coţofene. Nu mi-e teamă. Şi nici nu le

simt. Niciunul din noi nu simte. Aşteptăm. Ne-nvăluie
ceaţa. Nici aureola nu se mai vede. Nu ne mai poate
cuprinde. Doar păsările-şi continuă ciugulitul. Ce-or fi
găsit? Deodată simt ceva ca o uşurare. O mare uşurare.
Un lichid mi se prelinge pe frunte. Îmi ridic mâna. N-
ajung. Şi curgerea continuă. Picură pe trotuarul umezit.
M-aşteptam să fie sânge. Nu-i. E limfă? Nu-i. Habar n-
am ce poate fi. Se scurge necontenit. Şi alţii văd şi simt la
fel. Dar nu se pot pipăi. Privesc unii la alţii şi se liniştesc.
Şi eu. De fapt nici n-am fost neliniştit. Eram liniştit. Tot
timpul am fost. Lichidul s-amestecă-n balta ce curge spre
gura de canal.

Iar ceaţa-i mai subţire. Poate se ridică. Da. Se ridică.
Zăpada s-a dus. Doar noi ne amestecăm scurgerile,

cu urmele ei. Zăpada nu-i. Iar păsările-au dispărut.
De undeva, ştiri. Se anunţă cu voce răguşită

încetarea bombardamentului atomic. Supravieţuitorii să
se prezinte ...  Nu înţeleg unde. Nici nu încerc să înţeleg.
Târziu, mă alătur celor care merg într-una, în aceeaşi
direcţie.

Salvatorul
ăcerea zbârcise pământul. De undeva, din
înălţimile cerului, pământul arăta ca pielea unui
şarpe bătrân, înainte de năpârlire. Tranşeele

săpate, întreţesute, ivite din teamă şi necesitate, vrâstau
carnea pământului. Văioagele acoperite cândva de
ierburi, ca nişte lănci minuscule izvorâte din preaplinul
acvaticelor straturi de suprafaţă, îşi umpluseră şanţurile
cu apa nesorbită de rădăcinile plantelor carbonizate în
tumultul încleştărilor.

O pâclă densă pomăda în acea dimineaţă obrazul
îmbătrânitei ţarini, ascunzând privirilor protuberanţele
muşuroaielor făcute de genişti. Câte un crater de obuz
crăpase faţa câmpiei, umplându-se cu vărsat de  război,
izvorât din preaplinul unor duşmănii de neînţeles. Iar în
toate acestea nici o mişcare.

Câte un ciot scrumit de căldura unei explozii, fumega
mocnit în dimineaţa pâcloasă de parcă ar fi vrut să
amintească tuturor, că viaţa există. De undeva, dintr-un
străfund de pământ, radia căldură o sobiţă improvizată
într-un butoi dezafectat al diviziei de tancuri, risipite-n
imensităţile zărilor. În jurul ei, doi soldaţi moţăiau de-
ampicioarelea, aşteptând ceva ce-n cugetul lor nu luase
nici un contur. Rămaşi fără comandanţi, fără camarazi,
soldaţii se străduiau să-şi mişte trupurile amorţite,
înfăşurate-n postavul zdrenţuit şi umezit al uniformelor.
Din trupul lor ieşeau aburi. Pe faţă, urmele ultimei

bătălii, mai persistau. Din când în când, tuşeau. Gazele
de luptă îi atinseseră uşor, iar fumul sobei le intra în
ochii înroşiţi de nesomn. Din când în când mai aruncau
în interiorul butoiului, bucăţi de plastic, sau recipiente
combustibile, aflate în ceea ce se adăpostise cândva în
adăpostul comandamentului diviziei. Tavanul din
traverse şi scânduri groase, era spart într-un colţ, de un
obuz de mare calibru.

Pământul se scursese peste băncile din fundul
adăpostului, lăsând privirii drum liber spre cerul
plumburiu al dimineţii tăcute.

- Oare s-au retras? rosti cu greutate unul dintre ei.
Celălalt nu-i răspunse. Hainele grele de apă, îi
stânjeneau mişcările. Zdrenţele pantalonilor lăsau să se
vadă dâre de sânge închegat de-a lungul pulpelor, până
în bocancii năclăiţi de noroiul câmpiei. Se scărpină cu
unghiile netăiate în creştetul capului, prinzând sub ele
mătreaţă umezită, apoi le privi gânditor. Mai aruncă un
bidonaş de ulei din carton presat, făcând focul să
zvâcnească sporit între pereţii adăpostului.

- Habar n-am, răspunse el într-un târziu, aplecându-
se deasupra şireturilor jilăvite.

Mişcarea-l făcu să scoată un geamăt uşor, un oftat.
- Te doare? îl întrebă celălalt.
Răspunsul nu veni. Preocupat să-şi dezlege bocancii

din strânsoarea şireturilor, soldatul se căznea în tăcere
să-şi elibereze picioarele.

T
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Fiecare se trezea cu gândurile lui şi gândul fiecăruia
rememora filmul grozăviei ce abia trecuse.

Acum totul era schimbat. După ultimul atac,
pământul rămăsese pustiu. Numai cei neângropaţi mai
puteau fi găsiţi în locuri ascunse privirilor.

- Mă duc să văd ce-i pe-afară, zise soldatul,
nemulţumit de tăcerea din adăpost.

Se căţără cu mişcări obosite şi precaute pe malul
tranşeii.

Căuta o mişcare. Degeaba. În pustiul ceţos, nici un
sunet şi nici o mişcare. Desprins de buza tranşeii se
ridică într-un cot, apoi în genunchi. Nimic.

Apoi în picioare. După câţiva paşi, nici un zgomot,
nici o mişcare. Se întoarse.

În adăpost, celălalt reuşise să se descalţe. Cu labele
picioarelor mânjite de sânge, se întinse gemând pe
pământul mustind de apă.

- Ce ai?
- Nimic.
- Cum nimic, ce nu văd cum arăţi? Faci pe nebunul.

Nu mă cunoşti, nu te cunosc, dar suntem oameni.
- Dacă am fi fost oameni n-am fi ajuns aici, mormăi

furios celălalt, încercând să se ridice. Zadarnic.
- Să te ajut, zise soldatul, apucându-l cu hotărâre.
- Lasă, se împotrivi moale, lăsându-se apucat de braţ.
Ieşiră cu greu din adăpost, târându-se peste peretele

tranşeelor măcinate de apă.
Acelaşi văzduh vătuit îi primi indiferent, tăcut.
Ocolind gropile, soldaţii păşeau la întâmplare, spre

un drum necunoscut. Tot ce-şi mai aminteau, era locul
de unde apăruseră duşmanii. De aceea o luară în partea
opusă, fără a fi siguri că e bine. Urme de tancuri se
întretăiau fără nici o noimă. Din loc în loc, câte un tanc
carbonizat, mut şi imobil trebuia ocolit. O teamă
nedesluşită se cuibărea în sufletul lor, aşteptându-se în
orice clipă la apariţia unui vrăjmaş. Dar nu. Nimic nu
părea potrivnic.

- Mi-e foame, spuse cel rănit, după o vreme.
- Te cred. Şi mie mi-e al dracului de foame. Poate că în

tancul de colo o fi ceva, zise el. Se căţără prin turela
deschisă. Celălalt rămase pe loc, păstrându-şi cu greu
echilibrul. Renunţă. Se aşeză pe pământul clisos,
mijindu-şi ochii prin ceaţă, spre tancul duşman.
Camaradul întârzia. Poate că n-a găsit ce trebuia şi mai
caută  gândi el privindu-şi bocancii descheiaţi, cu
şireturile ghemuite înlăuntrul lor. Era obosit. O schijă îl
rănise în muşchii fesieri, iar sângele i se prelinse când pe
un crac, când pe altul. Ai bucile mari, camarade!  îi spuse
unul când schija îi ciuruise turul pantalonilor. Au fost
ultimele lui cuvinte. O altă schijă sau un glonte, cine ar
mai fi stat să cerceteze şi să afle, îi retezase jumătatea
dreaptă a grumazului. Sângele îl înecă imediat,
încremenindu-i zâmbetul zeflemitor pe buze. Bolborosi
ceva, horcăi şi se stinse zvârcolit.

Apoi nu mai ştiu nimic. Leşină. Când se trezi,
constată că se putea mişca. Nu-şi putea da seama cât

zăcuse acolo. Se târâse spre prima tranşee, spre primul
adăpost. Aici îl găsise cel pe care acuma-l aştepta să vină.
Şi nu mai venea.

Începu să se îngrijoreze de-a binelea. Nu se putuse
aşeza ca tot omul şi se aşeză pe burtă, de parc-ar fi fost la
instrucţie. Iar celălalt tot nu se arăta.

În sfârşit, deasupra turelei afumate, se arătă un braţ
ce-şi căuta sprijin. Apoi umărul şi capul.

Se chinuia să tragă ceva. Ceva ce încă nu se putea
desluşi. Abia când se săltă cu şezutul deasupra capacului
turelei, se putea ghici conturul unui trup, pe care acesta
se chinuia să-l scoată şi să-l aducă cu sine.

Curând, de acolo de jos, soldatul îşi dădu seama că
trupul celălalt, era al unui tanchist duşman. Recunoscu
salopeta neagră, îmbibată cu ulei. Nu-şi putea închipui
pentru ce se căznise atâta cu el. Era un duşman. El însuşi
era rănit. Şi nici tanchistul nu părea a fi altfel. Ce-avea să
se facă ăla cu doi răniţi, acuma , gândi el încercând să se
ridice şi să-i iasă în întâmpinare.

- L-am adus. Era acolo, înlăuntru, vlăguit şi gata să-şi
dea duhul, zise el lăsându-şi povara să cadă la pământ.
Tanchistul gemu în cădere, rostind ceva neînţeles.

- Şi ce-ai să faci cu el?
- Ceea ce am să fac şi cu tine. O să vă car pe rând până

când voi da de-un post de prim ajutor.
- Ai înnebunit. De unde atâta putere?
- N-ai teamă camarade. Am făcut eu altele şi mai şi.

Sunt voinic.
- Dar flămând şi istovit, îl întrerupse cu îngrijorare în

glas celălalt, ridicându-se cu greutate de la pământ.
- Lasă, nu-mi duce grija. Uite, ai grijă de el până mă

întorc. Am zărit acolo nişte conserve extra. Mâncăm şi o
pornim la drum, mai adăugă el depărtându-se.

Tanchistul gemu din nou, deschizând ochii.
- Te-a scos dracul în calea noastră, zise soldatul

apropiindu-se  anevoie de el.
Tanchistul se răsuci pe o parte. Bâjbâi cu mâna de

parcă voia să constate dacă-i întreg. Tremurând de efort,
scoase la iveală un pistolet.

- La dracu! mai apucă să zică soldatul în vreme ce
glontele îi străpunse ţeasta apropiată la o distanţă
imprudentă de tanchistul duşman. Trupul îi zvâcni uşor,
înţepenind după un tremurat ca de păianjen strivit.
Dinspre tanc, celălalt se întorcea alergând cu mâinile
pline de conserve. Tanchistul rămăsese nemişcat,
epuizat, după efort. Mâna-i căzuse-n glia mustindă,
scăpând pistoletul.

Apropiindu-se soldatul înţelese. Nu era greu de
priceput.

- Câine! Câine! Canalie spurcată, zise soldatul
scăpând cutiile din mână, în vreme ce-l lovea pe tanchist
cu picioarele. Degeaba. Acesta nu mai mişca. Apoi
soldatul începu să plângă.

- Tanchist nenorocit. De ce nu te-am căutat mai
înainte, zise el scotocindu-l acum fără nici un folos.
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În afară de pistolet nu mai avea nici o armă. Îl
răsturnă cu faţa în sus, şi-l scuipă peste bluzonul năclăit
de noroi.

- Nu puteai crăpa fără el? zise soldatul, văzându-l
nemişcat. Dar se înşelă. Tanchistul, cu faţa nămolită,
gemu înfundat.

- A, n-ai murit canalie, zise soldatul, trântindu-i un
picior în coaste. Tanchistul scoase un urlet prelung.

Pe gura deschisă începu să i se prelingă mai întâi un
firicel de sânge, care se amestecă cu noroiul pe la colţul
gurii. Pe soldat îl apucă mila. Îşi şterse cu dosul palmei
lacrimile, smârcâind din nas.

Apoi, după ce-şi desfundă nările, îl aburcă în spinare
şi porni clătinat să se depărteze de locul devenit
neprimitor. De conserve nici nu mai putea fi vorba. Abia
de-şi putu înghesui în buzunare două dintre ele. Restul
le abandonă în clisa frământată a locului. Curând se
pierdu în zare. În urma lor, nemişcarea stranie, puse
stăpânire pe întinderile răscolite. Pas cu pas, cei doi se
târau prin locuri ce nu se deosebeau cu nimic de cele pe
care abia le părăsiseră. Chiar dacă lipseau tranşeele, nu
lipseau gropile făcute de explozii şi maşinile de război
înţepenite.

Tanchistul gemea atunci când soldatul se poticnea
icnind la o nouă trecere a pământului sfârtecat, lăsându-
se purtat de spinarea năduşită de efort. Curând acesta se
opri, lăsând trupul tanchistului să cadă. Căzătura îl trezi.
Mormăi ceva într-o limbă neînţeleasă, după care îşi roti
ochii cu spaimă de jur împrejur.

- Taci dracului, mormăi soldatul, scoţându-şi din
buzunarele uniformei o ţigară umezită, scotocindu-se
zadarnic să dea peste chibrituri. Tanchistul îi înţelese
strădaniile. Mâinile i se întinseră anevoios spre
buzunarul de la piept al bluzei vestonului, dând la iveală
o brichetă nichelată. Dar degetele albite de efort, nu
putură da naştere flăcării râvnite. I-o întinse soldatului.
Acesta, după ce-l privise atent, i-o luă şi-şi aprinse ţigara
jilăvită. Trase fum după fum cu setea celui care de mult
îşi dorise lucrul acesta. Apoi întinzându-se pe pământ,
cu faţa spre cerul plumburiu, soldatul răsuflă adânc,
până la geamăt. Tanchistul bolborosi ceva în limba lui, la
fel de neînţeles ca şi până atunci. Soldatul întoarse capul
spre tanchist, exprimându-şi nedumerirea prin
strângerea umerilor.  Pământul i se lipise de spinare,
răcorindu-i trupul încins. Atunci tanchistul îşi întinse
mâna spre buzele întredeschise, mimând fumatul.

- Aha! se dumeri în sfârşit soldatul, întinzându-i
ţigara cu jarul aprins.

Tanchistul o apucă lacom şi o duse la buzele
întredeschise, trăgând cu sete.

Apoi soldatul întinse mâna după ţigară. Tanchistul se
prefăcu că nu-l observa.

- Ia te uită, canalia, zise soldatul, trăgându-l de
mâneca salopetei. Dă-mi înapoi ţigara, maimuţoiule, îi
mai zise el, smucindu-l de mână cu hotărâre.

Tanchistul se împotrivi, rostind câteva cuvinte la fel
de neînţelese ca şi până atunci. Soldatul nu se lăsă. Din
împotrivirea tanchistului, soldatul înţelese că trebuie să-l
forţeze. Îl prinse hotărât de piept şi-i luă ţigara dintre
degetele slăbite. Restul de ţigară se rupsese la capăt.
Înfuriat soldatul îl împinse pe tanchist cu putere,
lipindu-l de pământul clisos, cu forţă. Acesta gemu de
durere.

Soldatul se înduioşă.
- Păcat de ţigară. Mai puteam trage câteva fumuri,

zise, reţinând cu unghiile capătul destrămat al ţigării.
Păcat, mai zise el, trăgând un ultim fum de ţigară până la
arderea buzelor. Apoi se ridică, îl aruncă din nou pe
tanchist în spinare şi o porni clătinându-se  spre zările
fără contur. Ceaţa rămăsese la fel de deasă ca şi până
atunci. Undeva, într-un loc nedefinit al cerului, ea
devenise mai lucitoare, semn că acolo s-ar fi putut afla
soarele. Soldatul n-avea ochi pentru asta. Trebuia să
meargă cu orice preţ. Tanchistul rănit îl îngreuna mult,
iar noaptea avea să vină curând.

Mersul îi devenise greoi. Forţele începură să nu-i mai
ajungă. Se opriră din nou.

- Eh, ce mă fac eu cu tine, duşmane, zise soldatul cu
obidă, privindu-şi povara.

Îşi aminti de conservele din buzunar. Scoase una
dintre ele şi o desfăcu cu baioneta. Era cârnat cu fasole.

Cu vârful baionetei, se puse pe înfulecat. Sesiză
privirea tanchistului, oprită lacom pe mâinile lui.

Se ruşină. Îi întinse cutia zicând:
- Na şi ţie. Dar baioneta nu ţi-o dau drăguţule. N-ai

decât să-ţi bagi râtul în ea. Descurcă-te cum poţi, că altfel
ai putea să-mi vii de hac.

Tanchistul îşi deschise gura atât cât îi permisese
fălcile şi dădu drumul conservei în cavitatea larg
deschisă, înecându-se instantaneu. O bună parte din
conservă i se vărsă pe faţă şi pe piept.

- Porc lacom şi nesimţit, conchise soldatul, scuipând
cu dispreţ în ţărâna umedei câmpii. Îl încerca regretul că
nu-i dăduse baioneta, ca să evite fasolea risipită.

Aşteptă ca să se liniştească. Apoi îl aburcă din nou,
ridicându-l cu mai multă greutate decât până atunci,
semn că oboseala îl dobora. Pas cu pas, străbătea acelaşi
teren, devenit mai puţin accidentat. Mai aveau puţin şi
părăseau terenul luptelor înverşunate.  Mersul îi devenea
mai sprinten.

Voia să se sfârşească odată. Tanchistul i se părea mai
uşor. <%-3>Nu putea să-l lase să moară. Era şi el om. Iar
oamenii se ajută între ei.

Din când în când se oprea, îşi aşeza mai bine povara
pe umerii obosiţi, apoi răsuflând adânc de câteva ori, îşi
continua mersul. Până la urmă se opri. Îl aşeză pe
tanchist pe pământ, privindu-i faţa lividă, cu ochii
închişi, aşezându-se alături.

Îl miră faţa imobilă. Se aplecă asupra lui încercând să
se dumirească. Tanchistul nu mai răsufla. Amărât îşi
cuprinse faţa în palme. Percepu un zgomot de voci şi de
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paşi clefăiţi pe terenul mustos. Îşi ridică privirile plin de
speranţă. Erau soldaţi duşmani. Încremeni cotropit de
spaimă şi de zădărnicie.

- Doamne şi cât m-am străduit ...
Pârâitul automatului curmă gândul soldatului într-o

limbă pe care o înţelegeau cu toţii.

Patrula duşmană îşi continuă drumul, impasibilă la
ultimele zvâcniri ale omului agonizând cu priviri
nedumerite în pământul clisos lângă trupul tanchistului.
Aceeaşi ceaţă lăţoasă, îmbrăcă totul în jur. Soarele se
încăpăţâna să nu apară în acel loc de încrâncenată ură.

Nelinişte
acă mai stăteam, începeam să vibrez la fel cu
profesorul, conchise Tatulici cutremurându-şi
umerii într-un spasm.

- Prostii. Am încercat de-atâtea ori să mă las cuprins
de transcedentalismul lui şi n-am reuşit. Cred mai
degrabă în hipnoză, îi spuse Alexandru sorbind din
sticluţa plată de coniac, de care nu se despărţea
niciodată.

Se întorceau de la una din întâlnirile cercului intim,
cu păreri confuze şi inhibitorii. N-ajunseseră niciodată la
o comuniune de simţiri. Certurile nu erau permise.

Obosiţi de exerciţiile spirituale îşi spălau mintea cu
fleacuri.

- Ce-ar spune nevastă-ta despre întâlnirile noastre?
îşi continuă Alexandru picurarea neîncrederii.

- Ştiu şi eu?
- De ce nu o încerci?
- Cum?
- Prefă-te mort cu intensitatea cerută de mentorii

noştri măcar câteva ore şi-ai să vezi, îi sugeră Tatulici.
- E o idee, dar cred că am nevoie de ajutor să pot fi

mai convingător.
- Şi dacă descoperi partea neplăcută a jocului?
- Cu orice risc. De acord? licitează Alexandru.
- Pe riscul tău, consimţi Tatulici, atent la pietonii

imprudenţi apăruţi în lumina farurilor.
Motorul toarce uşor. Maşina o cumpărase cu ajutorul

unuia dintre iniţiaţii puterii, membru de vază a centrului
transcedental. Curând ajunseră în faţa blocului.

- Hai vii?! întrebă îndemnându-l Alexandru pe
Tatulici înainte de a deschide portiera.

- Şi dacă te vei trăda? începu să se eschiveze Tatulici.
- Vom vedea oricum. Ne vom distra pe cinste

conchise Alexandru, ducând iar sticluţa la gura uscată.
- Atunci cu Necunoscutul înainte!
Coboară amândoi, înaintând prin covorul de lumină

aruncat de geamurile apartamentelor, spre uşa de la
intrare a blocului, amuzându-se pe tăcute la gândul
festei ce-aveau s-o joace nevinovatei femei. Le deschise
chiar ea, minunându-se că-i vede atât de devreme acasă.

- Nu mă simt prea bine, îi spuse Alexandru mimând
suferinţa pe chipu-i transfigurat cu şiretenie.

- Ţi-am spus să nu mai bei, încearcă ea pătimaş, dar
neconvingător. Alexandru se aşeză cu greutate mimată
pe scaunul din sufragerie, scoţând un geamăt profund
atât de natural, încât îl impresionă până şi pe Tatulici.

- Ţi-e chiar atât de rău Alexandre? îl întrebă şi el.
- Da, tare rău, confirmă acesta sprijinindu-şi capul pe

umărul prietenului.
- Să te întinzi puţin pe canapea, spuse femeia vădit

îngrijorată.
- Numai un pic, consimţi el lungindu-se cu mişcări

de bolnav.
Tatulici o privi cu coada ochiului, aşteptând un semn

care să-i trădeze neliniştea.
Alexandru gemea încetişor, fără ameliorarea stării de

boală. Se întoarse pe-o parte, cu spatele la cameră.
Femeia îl înveli cu pledul şi se îndreaptă spre

bucătărie cu gândul să-i facă un ceai.
Rămas singur cu Alexandru, Tatulici îşi trase un

scaun la căpătâiul smulantului.
- Hai că ne-ai băgat în sperieţi. Păcat că nu-s de faţă

şi colegii. Ar fi avut ce vedea. Atâta transpunere mai rar
mi-a fost dat să văd. Dar acum, gata cu gluma, conchide
el, punându-i mâna pe umăr şi scuturându-l uşor, ca
pentru a-l trezi.

- Alexandre, termină! insistă el cu fermitate dar fără
folos. Acesta nu se mişcă, iar în nemişcarea lui nu se
întrezărea nici măcar o urmă de respiraţie.

Speriat, Tatulici îi dezveli trupul şi-l trase de umăr
spre sine. Alexandru se întoarse flasc, fără împotrivire.

- Gata mă Alexandre, ajunge! Îl imploră Tatulici într-
o ultimă încercare, plină de amărăciune.

Femeia intră pe uşă, cu ceaşca de ceai aburind în
cumpănire. Tatulici o privi cu spaimă şi vinovăţie.

Fără a-şi opri mersul, ea îl înţelese. Aşeză ceaşca pe
masa din sufragerie, străduindu-se să nu-şi dea drumul
la plâns.

- Cheamă salvarea, bâigui Tatulici vlăguit.
Docilă şi înspăimântată, femeia păşeşte mecanic spre

colţul camerei unde era telefonul.
După un timp ce li se părea că nu se mai sfârşeşte,

soneria de la intrare zbârnâie strident şi prelung. Tatulici
se repezi să deschidă. Medicul intră întrebând din mers:

D
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- Care-i?
Dar întrebarea nu-şi mai avea sens. Trupul nemişcat

a lui Alexandru nu mai lăsă nici o îndoială.
Medicul îl examină la repezeală, aşezând în zona

inimii stetoscopul scos precipitat din gentuţă. Se ridică
apoi cu calm profesional spunând:

- Îmi pare rău. Nu mai este nimic de făcut. Va trebui
să vină medicul legist şi ceilalţi, pentru formele necesare.
Îmi pare rău, mai zise, îndreptându-se spre ieşire. Cei
doi îl priveau nemişcaţi. Parcă nu le venea a crede, că lor
li se spusese aşa ceva.

Mai sperau ca doctorul să revină, să-l consulte din
nou, să le spună că nu e adevărat. Dar medicul îi
părăsise, lăsându-i fără un cuvânt, prostiţi, pe trotuarul
din faţa blocului. Sfârşită de durere şi neînţelegere,
femeia se îndreptă spre uşa de la intrare. Tatulici o urmă
mut, vinovat clătinându-şi trupul cuprins de remuşcări.
Ar fi vrut să aibă puterea să-i spună cum începuse totul.

Intrară în apartament doborâţi de durere şi spaimă.
Canapeaua din sufragerie era goală.
Se opriră în mijlocul încăperii. Nu-şi veneau în fire.

Alexandru  nu era nicăieri.
- Poate-i în bucătărie, zise brusc femeia.
- Este? întrebă Tatulici cu glas tremurat.
- Nu, veni răspunsul ei, înainte de a-şi face apariţia

în holul despărţitor şi de a se repezi în dormitor. Căutară
cu disperare în dulap, în balcon, sub pat, în cămară.
Dispăruse.

Tatulici se repezi pe scări, căutând răspunsul în
mulţimea ce se plimba pe strada lipsită de griji. Nu-l
zări. Se întoarse transpirat şi înspăimântat. Se aşeză
sfârşit pe acelaşi scaun pe care mai stătuse la căpătâiul
dispărutului, încercând să curme jocul absurd. Cu glasul
stins rosti:

- Bănuiam eu.
- Ce spui? întrebă femeia străduindu-se să-i înţeleagă

rostirea în speranţa că va desluşi ceva.
- Bănuiam eu că ceva nu-i în regulă.
- Nu înţeleg ce vrei să spui.
- Am să-ţi explic. Veneam de la una din întrunirile

noastre cu profesorul, începe el calm.
- Ce întâlnire?
- Aia cu transcedentalii, de la care el nu lipsea

niciodată, şi pentru care nu era crezut.
- Ba l-am crezut.
- Cel puţin el aşa mi-a spus. Şi pentru ca să fie crezut,

l-am sfătuit să se prefacă mort. A făcut ceea ce s-a văzut.
Curios că şi medicul a constatat decesul. Simulant,
simulant, dar şi medicul?!

- Mort, dar unde-i? se întrebă la rându-i femeia,
primind cu neîncredere spusele bărbatului.

Telefonul sună strident în încăperea ticsită de
neliniştea şi nedumeririle lor.

Femeia ridică receptorul tremurând.
- Alo, doamna Alexandru? se auzi o voce de bărbat.
- Da.
- Sunt medicul Popişteanu de la medicina legală.

Regret că nu v-am găsit acasă. Corpul domnului
Alexandru se află la noi.

- Cum?! strigă ea brusc, ca o descărcare nervoasă.
- N-aţi chemat dumneavoastră salvarea? Ne-am

rătăcit printre  cuburile astea de beton până când am
găsit intrarea prin uşa din spate. Nu v-am găsit, dar am
găsit trupul neânsufleţit al soţului dumneavoastră. Nu-i
putem face autopsia decât în prezenţa sau cu aprobarea
dumneavoastră. Bine că v-am găsit, altfel ar fi trebuit să
amânăm totul pe mâine. Vă rog, să rămâneţi acasă.
Trimit maşina să vă ia. Sărut mâinile doamnă şi
condoleanţele mele.

Mută, femeia se prăbuşeşte lângă măsuţa de telefon.
Tatulici se repede s-o ridice. Trup scuturat de

convulsii ce-i străbăteau fiinţa. Ochii vitregiţi de lacrimi
priveau în gol, rostind fără voie neputinţa ce coborâse în
străfundul sufletului trecut prin atâtea încercări în mai
puţin de câteva ore.

Tatulici o întinse pe canapea, acoperindu-i genunchii
dezgoliţi cu pledul rămas la capătul canapelei. Apoi se
repezi în bucătărie s-aducă un pahar cu apă.

Se întoarse şi-i stropi fruntea încercând s-o facă să-şi
revină. Fără folos. Părea că nici nu respiră. Doar
spasmele uşoare trădau existenţa unui fir de viaţă.

Trebuie să-i fac respiraţie artificială  îşi zise Tatulici,
apropiindu-şi gura de buzele femeii.

Atingerea îl înfioră. Tremurul nervos al gurii femeii,
se transmitea bărbatului cu o intensitate care-l surprinse
şocându-l. Continuă să insufle aer, sperând să-şi alunge
fiorul stârnit de <%4>senzualitatea femeii. De aceea când
simţi că buzele ei se tranformară-ntr-un sărut, se zăpăci
cu totul Apoi se deşteptară uluiţi, el de sărut, ea de
leşinul lipsit de înţeles. Buimăciţi de gest se depărtară
brusc.

- Nu se cuvine, murmură ea acoperindu-şi buzele cu
palma.

Vlăguit de senzaţie, Tatulici o priveşte năucit, fără
cuvinte, încercând să se dezmeticească.

Apoi, de parcă abia atunci ar fi descoperit
posibilitatea unei trăiri aparte, privi îndelung într-o
muţenie desăvârşită de imobilitatea trupurilor
contorsionate de spasm. Fără veste Tatulici întinse
mâinile spre chipul ei, de parc-ar fi vrut să se cufunde în
ochii măriţi de spaimă. Trupul se supusese mâinilor
cuprinse de freamăt.

Într-un târziu se ridicară tăcuţi. Se îmbrăcară în
grabă în aceeaşi tăcere înfricoşată de greutatea
cuvintelor.
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Mântuitorii
ătura groasă, aspră de veşnică purtare, este trasă
peste capul rotund, ca un bostan, cu ochi oblici,
abia mijiţi, dintre obrajii lucioşi. Mai multe braţe

o fixează de jur împrejurul unui morman care se umflă,
rar, sistematic.
Şi nu-i nimic în imediata apropiere pe care să-ţi odihneşti
ochii. De-atâta veşnicie, n-ai cum alunga plictisul. Pe-aici
mai trebuie mişcat câte ceva. Aerul e prea îmbâcsit. Dar
cum să deschizi vre-o fereastră, unde nu-s ferestre?
- Bună dimineaţa. Eu sunt Isus, fiul lui Dumnezeu.
- Care Dumnezeu? Eu nu cunosc nici un Dumnezeu.
- Dumnezeu mi-e tatăl, zămislitor al trupului meu şi al
credinţei mele, zise unul, rânjind.
- Şi care e credinţa ta? îl zădărî celălalt.
- Ar trebui să-ţi spun. Eu cred în oameni, în partea bună
din ei, îşi continuă Isus  pledoaria.
- Şi eu cred în ei. Mă cheamă Budha, iar fraţii mei cred în
credinţa mea. Ai tăi cred?
- Nu. Ai mei nu cred. Ai mei, au vrut să le fac minuni. Şi
m-au răstignit pe cruce, aşteptând să învii.
- Şi-ai înviat? Îl sâcâi ca întotdeauna Budha.
- După cum vezi. Sunt la fel de viu ca şi tine.
- Dar e o prostie. E n-am fost niciodată viu. Eu sunt pur
şi simplu o plăsmuire plăcută a sufletelor celor care vor
să creadă în ceva. Eu sunt un vis necesar, pe când tu, te
vrei ca o realitate.
- Fraţii mei nu cred în plăsmuiri. Tatăl meu a fost, dar nu
le-a ajuns. Ei au vrut ca tatăl meu să aibă un fiu, pe care
să-l poată pipăi, simţi şi care să le facă minuni, îşi
continuă el, ca de atâtea ori, argumentaţia.
- Tot îi dai cu minunile. Ce-s alea?
- Uite, de pildă eu le-am arătat oamenilor calea spre
înţelegere şi armonie.
- Şi eu le-am arătat-o. Mai bine spus şi-au găsit-o singuri,
plăsmuindu-mă pe mine. Şi asta nu e minune
- Ar trebui multe să-ţi spun. Dumnezeu tatăl, fiind
nevăzut m-a plăsmuit pe mine, ca oamenii să vadă şi să
creadă .
- Şi cred?
- Daaa! Bine, a fost o vreme când nu prea erau ei siguri,
dar eu le-am făcut minuni, adică lucruri pe care ei nu le
puteau face şi atunci au crezut şi de atunci cred mereu.
Adică ştiu eu ce să-ţi spun? Parcă nu prea mai cred. De-
aia am venit eu iar. E nevoie de mine.
- Şi ai s-o faci?
- Păi, dacă-ţi spun.
- Ce anume?
- Ticluiesc eu una mai mare ca ultima.
- Ticluieşti pe naiba. Pur şi simplu i-ai păcălit. Crezi că
numai tu ai fost deosebit între oameni?

- Eu nu cred. Ei mi-au spus-o şi au şi crezut totodată.
- Impotenţă de oameni comuni, de hoardă.
- Spune-i cum vrei frate Budha, dar aşa a fost.
- În primul rând încetează cu tâmpeniile astea. Eu nu ţi-s
frate. În al doilea rând nu te mai încrede atât în voinţa
unei turme neputincioase de a-şi găsi singură calea spre
adevăr şi nu mai fă pe grozavul. Eu nu pot crede că tu ai
fost singurul în stare să le aduci neisprăviţilor ăia, calea
spre fericire. Au mai fost şi alţii, dar tu probabil, ai fost
singurul în stare să le aduci calea spre fericire. Au mai
fost şi alţii, dar tu probabil ai fost singurul în stare să-ţi
prezinţi marfa în ambalaje veridice. Iar turma a orăcăit la
unison, în favoarea inepţiilor tale. Era şi mai uşor. De aia
te-au răstignit după aceea. Că doar au mai fost răstigniţi
şi alţii.
- Da, dar ei nu au înviat.
- Şi tu? Parcă tu eşti viu? Şi te rog nu mă mai întrerupe.
Nu te-a educat maică-ta?
- Te rog. Toate ca toate dar pe mama s-o laşi în pace.
- Şi de ce mă rog? În fond văd că nu te-a prea înghesuit
cu buna creştere.
- Mama a fost şi este Fecioara Maria.
- Altă aiureală. Te pomeneşti că mai trăieşte?!
- Nu!
- Şi a murit virgină?
- Da. Afirm asta, cu toată tăria.
- Sărmane Isus, eşti de plâns. Ori eşti prost ca o căldare,
ori eşti bolnav. Trezeşte-te măi băiete. Toţi ne tragem `
ha, ha, ` tot de-acolo. Şi tu pari făcut la fel ca noi.
- Nu-ţi permit! Nu-ţi permit! Mă înţelegi? Nu-ţi permit!
Glasul lui Isus Mântuitorul devenise supărător şi
strident.
- Ce-i gălăgia asta, se auzi de undeva glasul lui Allah.
- Vini-ncoace fârtate, să vezi minunăţie. Nepricopsitul
ăsta de Isus, susţine că mă-sa a murit virgină.
- Şi ce-i cu asta. Poate să moară cum vrea, se auzi glasul
lui de departe.
- Ai dreptate bătrâne, veni din ceruri vocea lui
Dumnezeu.
- Îţi mulţumesc părinte, nu-şi putu reţine bucuria Isus, la
glasul părintelui său.
Cu paşi mari şi legănaţi, abia târârndu-şi burdihanul, se
apropia Mahomed.
- Mahomed! Mahomed! îl strigă Budha.
- Ce vrei? Catadicsi Mahomed să-i răspundă.
- Uite ce spune Isus, maică-sa a murit virgină.
- Se poate. Când o femeie nu mai are bărbat multă
vreme, i se strâng toate alea.
- Şi cu asta insinuezi că

P
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- Ce importanţă mai are? Tatăl meu Allah tocmai de
aceea ne-a dat mai multe femei. Până le vine rândul, par
ca la început.
- Nărodule, numai la asta ţi-e gândul, pufni Budha cu
ciudă.
- Nărod eşti tu, cel cu o mie de feţe. Pentru că numai
unul ca tine se poate sminti în aşa hal încât, să nu mai
ţină seama de lumea carnală. În ea sălăşluieşte frăţioare,
fericirea, în ea.
- Şi sufletul?!
- Tu vorbeşti de suflet? Cine are o mie de feţe are tot
atâtea suflete şi pe care din ele-l poţi face fericit mai
întâi? zise Allah, râzând din rărunchi.
- Ba tu eşti acela.
- Fraţilor nu vă certaţi, interveni Isus.
- Ia mai du-te dracului, îi sări ţâfna lui Budha, repezindu-
i o palmă pe obrazul drept. Ce te bagi?
- Mă bag pentru că nu vreau să vă văd certându-vă.
- Dar cine se ceartă, bă Isuse, îi zise şi Mahomed enervat
brusc.
- Voi. Voi nelegiuiţilor, îşi susţinu Isus punctul de
vedere.
- Atunci na, ţine şi de la mine, şi Mahomed îi trânti la
rându-i o palmă răsunătoare.

Isus îşi cuprinse faţa fierbinte, cu palmele, căutând să-şi
<%-3>potolească usturimile. Apoi, amintindu-şi de
poveţele tatălui său, zise:
- Taică Dumnezeule, taică Dumnezeule, că rău m-ai
învăţat. Neghiobii ăştia sunt în stare să mă facă ferfeniţă,
nicidecum să-nveţe ceva. Poate că tu nu eşti de acord cu
ceva, dar nu mă mai las, să ştii. Ăştia spun că nu există
minuni. Şi spun că nici nu sunt viu. Şi dacă nu-s viu,
atunci pentru ce? Auzi tu? Pentru ce?
Se încordă apoi, ca un arc începând să lovească în toate
părţile. Lovea şi primea. Toţi loveau. toţi loveau, toţi
primeau. Cine pe cine nimerea.
Uşa se deschisese brusc, lăsând să intre întâi capul, apoi
corpul bărbatului îmbrăcat în pantalon şi bluză albă.
Gesturile şi glasurile amuţiră. Bărbatul înaintă încet, dar
sigur, conştient de puterea sa.
- Drăgălaşilor vi s-a făcut dor de hamuri, cum văd. Vă
liniştesc eu imediat. În paturi! În paturi am zis!
Se aplecă apoi să culeagă de jos pătura cenuşie.
- Ei drăcie. Tu ce cauţi? Aici erai?
Zbârlită, înfricoşată, fata ţâşni iute, strecurându-se spre
uşă.
- Mătură, fira-i tu să fii, mătură că te-am angajat să
mături, nu să faci sfinţi. Sfinţi aveam destui bombăni el,
trântind pe masa din salon cutia cu medicamente.

Labirintul-din-catedrala-Chartres.jpg
subtacere.ro
600 × 609 - Labirintul din catedrala Chartres
Similare - Mai multe dimensiuni -
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Petru  SOLONARU

ZAMOLXEION
Motto:

,,Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată
Erau din rândul celor ce n-au fost niciodată,
Pe-atunci erai Tu singur, încât mă-ntreb în sine-mi:
Au cine-i zeul cărui plecăm a noastre inemi?’’

( Eminescu – Rugăciunea unui dac)

I. Zamolxe

Vom pune întrebarea: - Stă viaţa să înşele

venirea veşnic bună’în plecări avalma rele?...

…Prieten, unul singur, şi-acela de valoare

să-ţi fie, om, Divinul!...El, fapta să-ţi măsoare.

…………………………………

Când sus, nici cer, nici nume nu încercau vreo undă

într-arătând, Ascunsul fu’în arătat s-ascundă

un adevăr smintirii… nimicul, cea mirare…

De-atunci tăioasa-i pace doar ca fântână-apare

şi, sorocind pristolulBourului săvadă,

la Sarmisegetuza nunti prin carpi ursadă.

Unind a despărţire unimea s-o despartă

ca semn, suprem- tăcutul a scris coroana- poartă.

Făcu din haos fulger… i, repetat, animă
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reminiscent enunţu-i prin lamură de ştimă…

Ca număr al schimbării, când dublu-i jumătate,

clintindu-şi veşnicia, ce ritmul zilei scoate,

el, timp, recheamă lucruri spre înapoi şi-aşează

cel vid al beznei pure în aşternut de rază.

Sub irosită culme,regresiei celeste,

în cheia zenitală, dyadă-a totce este,

din templul TerraMater, Zamolxe, zeic rege,

rosteşte dar: ,, - Nu-i lumii nimic a înţelege!...

Sunt Tu, spun Sinei…mie-mi, urmirea-ţi cum de piere

ca osie- abisală, mă- adună’ împrăştiere…’’

Primordial lăuntru,fluid sub vârfuri treie,

cum ceasul redeşteaptă, prin vastul hău descheie

orbită uzurpată spre Verb să înfăşoare

lucoarea nopţii vlahe, tăgadnica splendoare,

de ştie că’în miruna-i plugarul dac străvede

doar ne-văzut… Vârtelnic, a Soarelui erede,

restrânge-a sa negare prin a-l numi pe Nime,

cel plin de atribute, deşi, vai! anonim e…

-De ce n-a fost doar Nu-ul, fiind, alături, Este?

…Ci, Punctul, o răscruce hlamidelor impeste,

prezenţă strecurată rotundului aparte,

de calea o deşterne picturii nimb să poarte,

îmi conturează’în cuget sentinţa ca mustrare,

surpând părelnicia surpării-a tot ce pare…
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Pelasgul!...

El încântă: gândire, suflet, bine…

Izvoadă-a Lipsei înseşi revarsă şi susţine,

făr-a slei, amestec de stare demiurgă.

Mişcării, fluviu trece, dar nu-i nicicum să curgă.

Prin Arborele Vieţii, deprins risipei, suie;

deşi din rădăcina-i nu iese-oricum nicicuie.

Scăzut de parte,’întregu-şi, ca Unul se împarte

în ramura ce smulge undirile deşarte.

A trecerilor punte participă ca ,,este’’,

topind sub ec-sistenţe simbolul să conteste

încadratura gliei, când Hestia’în epură,

armonioasă vatră, flagel de viu îndură,

frânghia înstrunată cu genii păzitoare.

Născută morţii oarbe, renaşte’în chip ce moare.

De-i aruncată saţiu, Izbăvitoru-încearcă

tenace s-o răpească din nou stihiei, doar că

uitarea istriană în ,,altceva’’ o-îndrumă

spre gura de absidă la Sarmis:ziuă- mumă.

Ca notă lupercală,e facerii angoasă…

Pământul , în lumină închinăciunii-l lasă!

Cum clocot sângerează, neclocotind a sânge,

iar prea-rodita-i creangă eonul-vânt o frânge,

de după ceas vâsleşte prin tainic foc ce fură

zadarul, însuşi totul, nelimita’în măsură.

Spre-a împlini chiar Golul, goleşte umbra plină
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în ampla Nicăiere ce orişiunde- anină

gramatica silabei, prin viu exorcizare,

solomonie Circei de clarului transpare.

Glosie, amintire, adună apa’în apă,

cum gând de gând, uimirii şi rânduirea-îngroapă.

…Neantică-i aflarea ce nu e să înşire

curmeiul nerâvnirii pe-a brazdei lămurire.

Trufia’în suflet stinge nesaţulce refuză

a fi privire sineşi sub coacerea confuză,

prinzînd înţelepciunea nu aur să cunoască,

ci plumbul neputinţei, copleşitoarea mască.

Învelitoare minţii, voinţa, tâmplei, rece

încuminţită fructă, răbdarea o petrece.

Asemeni celui munte, ce tihna o preface,

doar limpezirea-i mută-i să neclintească pace.

Sub singur îndesubtul, iubirea-i să întoarcă’în

plutire- astâmpărată a chibzuirii barcă.

Acolo-i temelia, cu dogma deolaltă,

ce văluri solitare când scade, când presaltă,

de unul simte’în roata-i sosirea, altul însă

prevede doar luntraşul retragerii într’însă.

Veac nervic, pus pe sfadă, Echidnei grav decade

ca dătătorde filtru’în potirele monade

şi’în dens crâmpei îşi toarnă, mimând că sursa-accede,

geroasa mlădiere a graţiei noede.

Că multe-s Întrebării… aceasta cum întreabă:

-De ce Fiinţei, Timpul?...de ce’în Statornic, grabă?
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Manifestata soartă, din două căi alterne,

fără întoarceri calcă pe-aceea de se cerne,

în vreme ce pe alta, spre-a se fii cu sine,

sub ordinea funestă pare’înapoi că vine.

-O, lucrurile’în forme!...corupător dezleagă

pe creator de faptă sub proximia vagă.

Atunci când să primească efigia oniră,

sub agera manie’în pricepere desfiră

încumetarea castă ce lapidar îngaimă

curbura încifrării, dintru sudori şi spaimă.

Fiindul, simplităţii, îmbină dezbinare

şi’în timbrul turmei simte fruntarul ce tresare.

Imers în parva clisă, tăgada-şi vinde sie...

Învăţu-i uricarul de-învaţă tot ce... ştie.

-Din grota, călăuză, Om, zborul te apasă!

Premerg pe loc henade. Iluzia ţi-e casă.

De după Înnoptare, ce crezi că te aşteaptă?...

Adăugat stihidei, frumosu-i ferma treaptă,

ducând pe scara vieţii a prisosirii scamă.

Sub Dacia căciulii, Uran pe-arimi îi cheamă...

-Dar câte unde’în Istru!... Odihna te-înspăimântă,

trecându-ţi dedublarea: -De ce aici, osândă?...

Ambrozia’învierii din zvon rămâi să spicui,

dar afli, cântărire, dezgustul pur, nimicu-i...

Puzderii argumente au preţul cât se spune:

nu-i tălmăcită-o iotă din darnica genune.
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Luând asemuire cu tâlcul, îţi închină

deplina ta căinţă din negură’în lumină!

Teurgică vestală, Armina,’în ploi survine,

hiperboree fată,suavelor festine.

Plonjată’în rătăcire, scrutarea-i te cuprinde

spre core drăgăstoase din dansuri despuinde.

Parabola consacră’în istorii şi suscită

cutuma bellagină din ginta bravă scytă.

...-Acesta-i Prototipul?...Sub bolta subterană

timpane, tibii cântă melodul şi-l desgeană

spre Logosul, matrice, din aura –vocală,

căutare a găsirii, ce gnoza’în criptic spală...

Apeiron, neunde, suirii încoboară

mutând din fixitatea-i menirea cea precară.

Nalt străjuind linţoliul de pulberi ce adie

Oceanului Potamos criseea’împărăţie,

întâmpină’în Leuce, ostrov cu demnă urnă,

Orfeul plâns, cenuşă...ferice, şi-l înturnă

pelasgului adagiu: ,,O, numai vânt şi umbre

sub pierdere’încercată-i Danubiul-jos s-adumbre!’’

Ca dar al Mnemosynei, ,,memento mori’’, bate’în

tulpina devenirii semina-i, vanitate...

Rapsod Euridicei, rostindu-se, cum tace,

tartarului egloga-i aspiră’în lunga pace...

Deşi rămas o vreme s-aprindă cărăruie,

sfinţindul stelei sale apururi e, cât nu e...

A vieţii nadă, astfel, chiar dacă’în Vechea Apă
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spre dat ţinteşte tandră, de invers joc nu scapă.

Menade crunte numai solarul disc dezmiardă

pe fusul Arhemorei sub basaraba gardă,

a scalei fără trenă... Adânc şuvoi recheamă

cetatea rărturnată’în febrila matcă, vamă...

Dicibila  culoare,   eclipsăverticală,

consumă ierarhia plămadei care-înşeală

cu-aceeaşi firuire de-asemănată sferă.

-Da, zăbovirea’în spirit, chiar de prinosul speră,

când cu pustia spumă Pont –Euxin se ceartă,

dă pietrei din altare mult-venerată soartă.

Sub ochi, perpetuare, cu’întruchipat se-înfruptă

şi tulbură focarul din mantia abruptă,

împărtăşind legenda thalassei cinerare.

Cu toate că, absenţă, prin ,,locuit’’ apare

drept caduceul-număr, temeiul tâmplei taie

pe firul dintre nimeni şi-a visului văpaie.

Sub cruda reversare stă Kogaion vizunii,

iar sacra-i rădăcină vederii calpe nu ni-i,

căci dreapta sa turnură, de-i dedesubt să tindă,

arat-a căii uitării cu-o hidrică oglindă.

Din creşterea înjoasă într-a suimii cartă,

ce n-are astfel mijloc ograda-i s-o despartă,

cinstind Cyteea Neagră, pe-osârdia stelară,

metafora ruinei prin vagul hybris cară.

Chiar de ascuns amintei, un rug valah se-îmbată

cu fumul resemnării în binecuvântată

colină miorită, părelnicind a flamă.
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Selene, confesoară, enigma îi declamă...

...Nu-i de-a gândi’începutul...deşi drept Gând începe,

omis pluralei cauze prin scyţiane stepe,

când ophideu, Hesperus, se tremură de-o cridă

închisă a deschide deschis ce-l va să-închidă...

-De ce s-au scris menhire a se sminti’în căţuie,

sub spinii adorării şoptind că... este nu e?...

Când vârf bunăvoinţa surâsul cărnii cere,

trăind în revelare a zilei vechi mistere,

havuzul nins, carpatic, de-obârşie armiră,

sub patria Hylee pădurea’întinsă-admiră...

Esenţa văditoare doar duhului se lasă,

icoană geto-dacă lui Marte-zeu sfioasă.

Desferecându-şi hora spre ţinta contemplată,

sub calma agapee urziri de-arimi desfată.

A Daciei pecete, părând ca nimăruie,

meandră-năzuire, n-o vede nu că nu e,

ci numai sub temeiul subtilei sale urme,

ce’în ordinea fragilă elanul dă să curme.

-Dar...caerul de stele!...Dintr’însul Kronos toarce

fuiorul morţii-întruna, edec obscurei parce.

Sorgintea pregetării din patru părţi învarsă

fortuna costobocă ce, reveriei ştearsă

şi unică verigă, laGeţia prosternă

mâhnita-i consolare, cuibar de vină ternă.
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Când trupu-i, călăuză mormântului cum doar e,

divide’în ciudăţie irida speculare,

a nemuririi Cupă, intuitivdislocă

transfigurata pânză de-oglindă univocă.

Divinul în Danubiu se-aşează ca poveste

şi, ou al lumii, tainic, pod pietăţii este!...

Înlănţuind la nume, ideea-i dă să mire

pe-aici întru acolo, a spune’în desluşire

că doar există,-i Darul...cu-adevărat se ştie:

Fiinţă-apropiată, cum zeilor, pustie...

...când, adunat ţărânii scânteie să desfete,

închipuie spuzimeaspre mlaştina Alethe...

De cauză a greşelii, pribegitor, transformă

cochilia nodală reverberată’în formă,

peste adânca-i ţară, cu centrul în niciunde,

mirajul consfinţeşte, eşecul a-l pătrunde.

Postumitatea dârză, de Miază-noapte mladă,

statornică fantasmă, cu vis cuvântu-înnoadă.

Ca  martoră  magiei,  sorocului  hotară,

cerută, n-are cauză, lipsind, e necesară.

Sub ceruri, Cavalarul din Thracia descheie

hermetice preziceri cu ezotera-i cheie.

În pravuri de ciuleandră, înconjurând nemoarte,

părtimea o-întregeşte la’Întregul ce se-împarte.

Repaos dacă mişcă...stă...purure’în mişcare,

estimii care nu e spre nefiit ce chiar e...

.....................................................................
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Prieten, unul singur, şi-acela de valoare

să-ţi fie, om, Divinul!...El, fapta să-ţi măsoare,

punându-ţi întrebarea: - Vrea viaţa să înşele

venirea veşnic bună’în plecări avalma rele?...

......................................................................

II. 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,

avid  într’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,  eradicata  gură.

Ca fur, se reflectează’în  reflexia ce-o fură...

Îmbrăţişând căderea de ceruri, să ateste
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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 spectru agatica văpaie,

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  simetrie  de agapii irine

pe-a neclintirii zare frământu -i  karmic  vine,

trezind  nedumerirea : - ,,Ca încotro’’, de  ce  e
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a scânteia doar spuze, spuzind în van scânteie?...

- Iar, de extaz descoase, adâncu-i somn, ce-aşteaptă?...

Înfăptuind mirare  se miră ’într’ a  sa  faptă

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,  spre  colburi  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 în soartă...

- O, aşadar,  lăuntrul,  întreţesând  soroace,

opritul fruct enigmei  îl tremură şi coace !...

Fiinţă este numai !...  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
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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 drept timp... se  înţelege...

Vorbeşte  vastul  Logos,  nedezlegându-şi  lege...

Din Soare ia trecutul asertic, să  desfire

ce-a zămislit pieirea  când piere ’în  zămislire.

Principiile  sale  aderă ’în  joc  augur...   Da’... –s:

,,vanítas   vanitandum,    et   omnia   vanítas !...’’

... Esenţa   o   petrece ’în   proteice   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

nesaţul să  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’’,
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când, dreptei Linii - boltă,  sub modulate arce,

visând întoarceri, uită uitarea ’în  vis  a -întoarce...

.....................................................................

III. 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  pală   hipostază...

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...

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   rodire  parcă.

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.
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...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...    dar  ea  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  adorării  morganele  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.
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-Dar nu-i de-ajuns !... Căci naşteri de sihăstrii, atare

din răsărirea culmii,  re-versu -i să -împresoare...

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-i   mlajă

de-a  fi  întru, sfârşeşte; dar tot izvor degajă...

Ca ou, decurs himeniu, în rubaiat conjură

plămada  hialină  să-i  ţeasă  o  epură

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  prozodie  doar  fumegarea  crede...

.......................................................................
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IV. Arheionul

-O, nenăscut, Arheul !... E totuşi pură viaţă...

Vădindu-şi  veşnicia, de  efemer  se -agaţă...

Avida căutare ’în   deja   găsire,   sfântă

silaba –Om durării,   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,   câtă nuime este !...

Căci, meditând la ghemu-i, vârtelniţă ’în zadar e

interogarea crudă :     ,, - Ce  trece-a  fiinţare ?...’’
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Răspunsu-i tot monadic... drept sâmbure, ca urmă,

se  tace, murmurându-şi  tăcerea  ce-l înmurmă.

...Şi-ajunge   frenezie,  şi   picură ’în   neunde

ascunderi  îi  arată  cum  arătat  se-ascunde...

...De-a vastului ştiinţă  la Spiritu-i  se 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-a binelui cărare  în  destinal  să  fie,

doar  Omul  stă mişcării, mişcând statornicie...
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Constantin COROIU

Morala lui Esop

nsoţindu-l, într-o primăvară,
prin muzeele Iaşului, pe un

oaspete străin, scriitor şi intelectual
fin, în discuţiile pe care le-am avut,
a venit vorba şi de un celebru scri-
itor din ţara sa, aflat atunci încă în
viaţă. Eu mă refeream la romanele
aceluia, iar interlocutorul meu, la
fiecare remarcă sau apreciere ce o
făceam privind opera scriitorului,
venea cu consideraţii despre om:
“inconsecvent, nesincer, fără princi-
pii, se simte bine numai într-o
atmosferă conflictuală” etc. Eu îi
dădeam – după modestele-mi puteri
– cu estetica, el rămânea în planul
eticii. Mărturisesc că – fără a-mi da
seama dacă avea sau nu dreptate (la
urma urmei, nici nu prezenta
importanţă din punctul meu de
vedere) – eram destul de neplăcut
impresionat, îndeosebi de faptul că
acel oaspete confunda voit planu-
rile, cu o insistenţă care mi s-a părut
nu doar nepotrivită, dar şi puţin
suspectă. Mi-am amintit atunci de
mărturisirea lui G.Călinescu. Genia-
lul critic spunea că face (dar oare
făcea?) abstracţie de persoana
scriitorului contemporan, conside-
rându-l mort şi delectându-se
numai cu opera lui…

Adevărul e că este foarte
greu să faci abstracţie totală de

persoana unui autor cu care te
întâlneşti pe stradă, îl citeşti în ziare,
îl vezi în diverse împrejurări, se
mişcă într-o lume căreia îi aparţii şi
tu. Fatalmente îi citeşti cărţile
urmărit de imaginea sa întreagă. Cu
mult timp în urmă, Eugen Simion
scria într-o cronică la o carte a unui
poet – de prim plan atunci – în mai
multe sensuri – că a parcurs-o
având dinainte omul. Poetul
comentat ar fi fost – observa Eugen
Simion – “un caz, într-adevăr,
elocvent, în care existenţa premerge
creaţia, biografia asumă şi condiţio-
nează poezia”.

Sigur, comportamentul scriito-
rului, atitudinea şi demersurile sale
de dincolo de “masa de lucru” nu
ne pot lăsa indiferenţi. După cum
nu-l lasă indiferent pe însuşi
scriitorul în cauză. Sunt bine
cunoscute opiniile lui Cehov despre
critică, al cărei rol nu-l nega, dar, în
ceea ce-l privea, mai degrabă o
ignora. El îi scria odată lui Gorki că
nu a dat atenţie comentariilor care
se refereau la el decât atunci când
un critic i-a prevestit că o să moară
beat într-un şanţ. A existat însă şi un
moment în care a reacţionat
vehement şi anume atunci când a
fost acuzat că e lipsit de principii.
Peste asta Cehov nu putea trece,
fiindcă era lezată grav fiinţa sa

morală. Sadoveanu, tânăr, a
reacţionat într-un alt mod la
comentariile imunde ale unui critic
care credea a fi depistat în primele
sale cărţi un pericol moral. Marele
scriitor şi-a ridicat privirea albastră
spre zări şi, din acel moment, nu l-a
mai interesat ce spun criticii despre
el. Cu excepţia lui Ibrăileanu şi,
poate, a lui Călinescu. Aviz
procurorilor săi postdecembrişti!

Procurorii literari iau la ţintă cu
predilecţie tocmai valorile consacra-
te, marile personalităţi trecute mai
demult sau mai recent în lumea de
dincolo şi îndeosebi biografiile
acestora care sunt supuse rechizito-
riului de pe poziţiile “moralităţii”.
Ca, de altfel, şi detractorii. Cine se
ocupă de respingerea plevuştii este
un detractor aşazicând fără vocaţie,
un impostor, un uzurpator de
“demnităţi”. Statutul de detractor
autentic, scria criticul Alexandru
Dobrescu într-un admirabil eseu,
presupune să-i împroşti cu noroi pe
Eminescu, pe Sadoveanu, pe
Arghezi, pe Călinescu, adică pe cei
intraţi în conştiinţa colectivă şi care
sunt repere în planul spiritului
naţional sau universal. În “Jurnalul”
său, Paul Goma îi face proces lui
Thomas Mann, căruia – vezi
doamne! – i-au trebuit “trei ani
încheiaţi ca să dea o declaraţie

Î
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publică împotriva regimului naţio-
nal-socialist, cel care îl alungase din
ţară, la urma urmei”. Acuzându-l pe
marele scritor de “ticăloşii”, Paul
Goma merge până acolo încât
vorbeşte de “imensa, cubica prostie
nemţească”. În viziunea “obstinatu-
lui” disident basarabean, Thomas
Mann ar fi făcut în anii ’50 dovada
“unui om foarte, foarte prost”. Şi
structural imoral. Este incriminat,
între altele, un fragment dintr-o
scrisoare a autorului “Morţii la
Veneţia”, adresată unui jurnalist
suedez: “Vorbiţi prea mult despre
libertăţile politice şi civice acordate
poporului din zona germană de
Vest – şi uitaţi să spuneţi ce
folosinţă se dă acestor drepturi: o
folosinţă neruşinată. Statul autoritar
popular are părţile sale neplăcute,
dar aduce această binefacere:
prostia şi neruşinarea sunt puse cu
botul pe labe”.

Cine ar cuteza să decreteze – cu
excepţia domnului Goma, fireşte –
că opinia lui Thomas Mann este
imorală. Numai într-un singur caz
el ar putea fi acuzat de imoralitate:
în cazul în care nu ar fi fost sincer.
Are Paul Goma dovezi că Thomas
Mann era nesincer – în primul rând
cu el însuşi – atunci când îi
comunica ziaristului suedez opinia
sa? Întâmplarea face ca în cele
aproape trei pagini din “Jurnal” în
care Goma îl pune la zid pe Goethe-
bis, cum îl numeşte el cu joasă ironie
pe Thomas Mann, să vină vorba şi
de Dostoievski. Dar tocmai
Dostoievski spunea: “Cel mai
profitabil: să fii om cinstit!” Or, a fi
cinstit nu înseamnă neapărat a fi
partinic sau disident. Şi cu atât mai
puţin a fi de aceeaşi părere, şi încă
avant la lettre, cu…Paul Goma sau
cu oricine altcineva.

Într-un interviu apărut în
suplimentul literar al unui cotidian
central, scriitorul şi cunoscutul
ziarist de la fosta “Voce a Americii”,
Andrei Brezianu, răspunzând la o
întrebare a Iolandei Malamen pri-
vind : ce a pierdut scriitorul român
după ’89?, făcea o observaţie
referitoare la “retortele cele mai

gingaşe ale laboratorului de
creaţie” al acestuia. Citându-l pe
Borges, din memorie, Andrei
Brezianu subscrie la ideea autorului
“Istoriei eternităţii” şi al “Bibliotecii
Babel” şi spune: “Cenzura
stimulează capaci-tatea scriitorului
de a scrie ingenios şi de a crea
universuri ficţionale elaborate
măiestrit. Spunerea direc-tă şi
rectilinie pretinde celui care scrie
un dar de natură diferită, mai puţin
incitant decât darul cu totul aparte
al artistului care-şi făureşte rostirea
sub presiune. După ’89, scriitorul
român a pierdut, cred, această
componentă a laboratorului său,
cea care a permis multora să
cizeleze proze de impact artistic şi
ideatic major folosind parabola,
alegoria, maniera esopică şi fabula”.

Am reţinut acest răspuns nu
numai pentru că el conţine o opinie
care este şi a mea, dar mai ales
fiindcă se bazează pe o mărturie a
lui Borges. E tonifiant să constaţi că
mai sunt printre noi scriitori, inte-
lectuali care îl citează pe genialul
argentinian şi nu doar pe Orwell, un
prozator de altfel eminamente
alegoric, sau pe Harold Bloom
(omul cu canonul).

Revăzând această însemnare
din “jurnalul unui nostalgic”, mi-
am reamintit de ceea ce scria Mircea
Iorgulescu despre “stereotipurile
răsuflate” din presa culturală post-
decembristă, între care şi cel privind
esopismul “literaturii române sub
comunism”. El ar fi, susţin noii
ideologi, un simptom major al
laşităţii scriitorului. Acesta nu a
avut curajul, dacă tot n-a vrut să-şi
umple sertarul de care să se bucure
viitorimea, să scrie opere, horibile
dictu, militante, cu mesaj anticomu-
nist clar, deschis, nu folosind,
nenorocitul de el, metafora, alego-
ria, simbolul etc. Şi încă, mai grav,
cu talent! Similitudinea cu ceea ce le
reproşau (şi îi puneau la zid) pe
scriitori satrapii culturii române în
“obsedantul deceniu” este frapantă.
Atunci i se cerea literaturii militan-
tism antiimperialist, antiburghez,
mesaj revoluţionar ş.a.m.d., acestea

fiind criterii exclusive de valorizare.
Criteriul ideologic se substituia
celui estetic. Mircea Iorgulescu a
polemizat cu cei ce susţin – cu sau
fără convingere – că esopismul,
termen uzitat de altfel abuziv şi
inadecvat, ar fi minat literatura
română scrisă timp de aproape o
jumătate de secol. Într-o cronică la
cartea lui Cornel Ungureanu –
“Mitteleuropa periferiilor”, inclusă
şi în volumul “Tangenţiale”, Mircea
Iorgulescu reamintea: “Esopismul,
scrisul pe dedesubt, învăluit, nu au
fost străine în toţi acei ani (e vorba
de deceniile de dinainte de 1990 –
n.mea) nici criticii şi eseisticii
literare; ar fi însă o mare naivitate să
se creadă că n-ar fi reprezentat decât
penibile formule de supravieţuire,
revolte în genunchi, de ridiculizat
astăzi; şi poate n-ar trebui să se uite
că uciderea lui Esop de către
locuitorii din Delfi a fost groaznic
pedepsită de zei. Fiindcă nu există
literatură unde nu există penumbră,
fabulă şi subînţeles. Alungarea lui
Esop echivalează, voit sau nu, cu
alungarea literaturii”.

S-ar putea conchide, pe bună
dreptate, că esopismul nu numai că
nu a subminat literatura română,
dar a salvat-o de la expulzarea din
Cetate.
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Ştefan AMARITEI

Alo, Andrei!
Eşti la telefon?
Personajele:

Bărbatul – 50 de ani
Femeia – 40 de ani
Fetiţa – 8 ani

Scena 1

Bărbatul, Femeia

O încăpere cu un telefon pe o măsuţă şi un scaun alături.

Bărbatul ( cu receptorul la ureche): Alo, tu eşti, draga mea ?!
Alo!
Femeia : Cine  e ?
Bărbatul : Cine!? Ce număr aţi format?
Femeia : Staţi puţin.  02322274..
Bărbatul : Ăsta e numărul meu. De unde-l aveţi?
Femeia : Nu ştiu.Era scris pe o hârtie, când am venit acasă
de la serviciu.
Bărbatul : Cine l-a scris?
Femeia : Nu ştiu cine. Cred că fata care a stat cu copilul
cât am fost plecată.Probabil că ea...
Bărbatul: N-aţi întrebat-o?
Femeia: Nu, n-are telefon. Altfel aş fi sunat-o.
Bărbatul: Dar e numărul meu şi nici măcar nu figurează
în cartea de telefon. V-aş fi recunoscător, dacă l-aţi
arunca.Alo, alo! M-auziţi?!
Femeia : Da, v-aud.
Bărbatul : Mai aveţi şi altceva să-mi spuneţi? Pentru că e
târziu şi aştept un telefon.

Bărbatul se aşază pe scaunul de lângă telefon.

Bărbatul ( pe un ton de reluare): N-am vrut să vă supăr.
Numai că e târziu şi recunosc că sunt îngrijorat, nu ştiu
cum aţi aflat numărul meu de telefon.
Femeia : Nici eu nu ştiu cum s-a întâmplat.V-am spus
doar că l-am găsit scris aşa, fără nici un nume sau vreo

altă însemnare. O s-o întreb pe Roxy,- ea are grijă de
copil- când o văd mâine.N-am vrut să vă deranjez.Abia
acum am găsit hârtia.De când am ajuns acasă, am stat
numai în bucătărie.
Bărbatul (mai sigur de el ): Nu-i nimic, lăsaţi. Aruncaţi-o şi
nu vă mai gândiţi. Nu e nici o problemă, nu vă faceţi griji.
Femeia: Păreţi a fi un om bun.
Bărbatul: Da ? E drăguţ din partea dumneavoastră să-mi
spuneţi asta.
Femeia: Oh, da.Mă pricep la oameni.(Pauză).Cum vă
numiţi, dacă nu vă deranjează întrebarea?
Bărbatul : Mă numesc Andrei.
Femeia: Şi care e numele mic?
Bărbatul  (ezitând): Andrei este numele mic.
Femeia : O, scuzaţi-mă... Şi care e numele tău de familie,
Andrei?
Bărbatul : Scuză-mă,  te rog , dar trebuie să închid.
Femeia: Andrei, ascultă-mă , eu sunt Monica. Spune-mi,
tu eşti domnul Andrei şi mai cum?
Bărbatul : Andrei Nistor...Monica e un nume frumos. Dar
acum, chiar trebuie să închid, doamnă. Aştept un telefon.
Femeia : Îmi pare rău, Andrei, n-am vrut să pierzi timpul
cu mine.
Bărbatul : Nu face nimic. Mi-a făcut plăcere să stau de
vorbă cu tine.
Femeia : Eşti drăguţ că mi-o spui.
Bărbatul : Poţi să aştepţi puţin? Trebuie să verific ceva.

Bărbatul se duce în camera alăturată să-şi ia un trabuc.

Bărbatul (revenind la telefon) : Alo !
Femeia : Alo, Andrei.
Bărbatul : Am crezut că ai închis.
Femeia : Oh, nu .
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Bărbatul : În ce priveşte numărul meu de telefon, nu cred
că trebuie să ne facem griji. Poţi să-l arunci.
Femeia : O să-l arunc, Andrei.
Bărbatul : Ei bine, acum, îţi spun la revedere.
Femeia : Ştiu că sunt insistentă, dar nu crezi că ne putem
întâlni undeva să stăm de vorbă? Numai pentru câteva
minute.
Bărbatul : Îmi pare rău,  e imposibil.
Femeia (cu insistenţă): Pentru un minut, Andrei. Felul cum
ţi-am aflat numărul de telefon şi toată discuţia
noastră...Sunt foarte, foarte implicată, Andrei.
Bărbatul ( puţin iritat) : Dar sunt un bărbat în vârstă.
Femeia : Nu-i adevărat. (Tăcere) N-am putea să ne
întâlnim undeva, Andrei? Ştii, nu ţi-am spus chiar totul.
Mai e ceva.
Bărbatul (furios) : Ce vrei să spui ?! Ce înseamnă asta?
Alo!

Telefonul se închide. Apoi sună din nou.

Bărbatul : (ridicând receptorul) : Alo, Andrei Nistor la
telefon.
Femeia : Andrei, îmi pare rău că s-a întrerupt. După cum
spuneam, trebuie neapărat să ne întâlnim. În seara asta,
pe la nouă şi jumătate. Poţi să faci asta pentru mine,
Andrei?
Bărbatul : Nu pot să fac asta.
Femeia : Te rog, Andrei. E foarte important, altfel nu ţi-aş
cere-o. Nu pot să plec de acasă pentru că fetiţa mea e
răcită.
Bărbatul : Dar soţul tău?
Femeia : Nu sunt măritată.O să vii, da ?
Bărbatul : Nu promit.
Femeia : Te implor, vino!

Bărbatul rămâne tăcut, cu receptorul la ureche.
Apoi ia un creion şi notează câteva rânduri pe o hârtie.

Scena 2

Bărbatul, Femeia, Fetiţa

O încăpere cu o masă şi două scaune
Bărbatul intră pe uşă.

Fetiţa : Tu eşti Andrei Nistor?
Bărbatul : Da, eu sunt.Mama ta e acasă?
Fetiţa : Mama a spus să intri.Ea s-a dus la farmacie să
cumpere sirop de tuse şi  aspirină.
Bărbatul: Cum te cheamă? Mama ta mi-a spus, dar am
uitat.
Fetiţa : Maria.
Bărbatul : Da, acum mi-am adus aminte. (Pauză) Deci eşti
bolnavă, nu?

Fetiţa clătină din cap indecisă.

Bărbatul (pe un ton de reluare) : Nu eşti bolnavă?
Fetiţa : Nu.

Tăcere

Fetiţa : Mama a ieşit pentru un minut.
Bărbatul: ( puţin încurcat) : Cred că e mai bine să plec.

Pe uşă intră o femeie mică de statură ,pistruiată.

Femeia : Andrei? Îmi pare bine că te văd. (Pauză). Nu
cumva eşti medic?
Bărbatul (surprins): Nu. Nu sunt medic.
Femeia : Ştii, Maria e bolnavă M-am gândit să te întreb pe
tine. (Către fetiţă) De ce nu i-ai luat domnului pardesiul?
Scuz-o, te rog, nu suntem obişnuiţi cu musafirii.
Bărbatul : Nu mai pot să stau. De fapt, nici n-ar fi trebuit
să vin.
Femeia : Ia loc, te rog. Nu putem sta de vorbă aşa, în
picioare. Lasă-mă să-i dau mai întâi doctoria.Apoi
discutăm.
Bărbatul (puţin jenat) :Chiar trebuie să plec. Din glasul
tău, am crezut că e ceva urgent. Dar acum trebuie să plec.
Femeia(fără să-l asculte) : Pun să fac un ceai. Îi dau fetiţei
medicamentele şi apoi stăm de vorbă.

Femeia o ia pe fetiţă uşor de umeri şi o îndreaptă spre camera
alăturată.

Femeia : Acum îi spui noapte bună domnului Nistor,
scumpo, şi te duci în camera ta.

Andrei face un gest din cap spre copil, în timp ce acesta iese pe
uşă.

Bărbatul (aşezându-se pe scaun):Te deranjează, dacă îmi
aprind un trabuc?
Femeia : Nu mă deranjează , Andrei. Te rog.
Bărbatul (renunţând la trabuc, cu mâinile pe genunchi): Totul
este un mister pentru mine. Te asigur că e complet în
afara normalului.
Femeia :Înţeleg, Andrei. Probabil că vrei să afli cum am
intrat în posesia numărului tău de telefon.
Bărbatul (puţin agitat) :Închipuie-ţi că aşa este.

Tăcere

Bărbatul (plimbându-şi, nervos, privirea prin încăpere):
Voiam să-mi spui povestea numărului de telefon.

Femeia (atentă parcă la altceva): Poftim?...A,da,scuză-mă.
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Bărbatul : Spune-mi, cum ai aflat numărul meu de
telefon?
Femeia : Am întrebat-o pe Roxy, tânăra care are grijă de
fetiţă. Mi-a spus că a sunat telefonul şi că cineva a vrut să
vorbească cu mine. A lăsat un număr la care trebuia să
sun şi era numărul tău de telefon. Asta e tot ce ştiu.
Bărbatul : Ai spus că e absolut necesar să vin.
Femeia : A, asta era. Nu ştiu ce mi-a venit. Nu-mi dau
seama ce mi-a trecut atunci prin cap.
Bărbatul : Deci nu e nimic?
Femeia : Nu. Adică, da. (Pauză) Ce-ai zis tu. Nu e nimic.
Bărbatul : E ciudat. Foarte ciudat...
Femeia : Doar nu vrei să pleci?
Bărbatul: Trebuie.Aştept un telefon.
Femeia : Nu încă, Andrei.
Bărbatul (ridicându-se în picioare): E târziu.Trebuie să plec.
Ai fost...
Femeia: O să mai vii, nu-i aşa, Andrei?

Bărbatul clătină din cap.Femeia îi ia repede mâna şi o duce la
buze.

Femeia ( parcă rugându-se) : Să nu mă uiţi, Andrei.
Bărbatul : N-o să te uit, Monica.
Femeia : Îmi pare bine că ai venit. Am avut o discuţie
plăcută. (Tăcere) Sunt bucuroasă şi sunt sigură că o să mai
vii. Şi acum, noapte bună, Andrei!

Bărbatul iese repede.Femeia trage uşa în urma lui, aproape
prinzîndu-i pardesiul în deschizătura ei.

Scena 3

Bărbatul

Aceeaşi încăpere ca la început. Sună telefonul. Bărbatul stă în
picioare fără să facă vreun zgomot, până când telefonul se
opreşte. După câteva clipe începe să sune din nou, cu furie.

Bărbatul (ridicând receptorul): Andrei. Andrei Nistor la
telefon.

Vocea din telefon: Andrei? Măi, măi, dar ce protocolari
suntem astă-seară. De la ora nouă sun întruna. Ai fost în
oraş la distracţii?

Bărbatul rămâne tăcut, atent la vocea din telefon

Vocea din telefon: Andrei, eşti la telefon? Andrei, tu
eşti?!

Cortina

Elleny Pendefunda, Explozie solara
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Constantin TRANDAFIR

I. L. Caragiale,
„un om cât o lume”

unt o fiinţă foarte complexă! Capriţioasă
şi statornică; imprevizibilă ca un copil
incult, blazată ca un filosof istovit,

mahalagioaică şi aristocrată; aci primitivă, aci
ultrafină, iau în glumă împreju-rările cele mai
grave, şi sunt gravă cu cine ştie ce nimicuri. Mă
înnebunesc după evenimentele de senzaţie, vesele
sau funebre, parade, accidente, crime, sinucideri,
scandaluri (…) Pedanţii mă nesocotesc, fiindcă le
par uşuratecă, şarlatanii mă curtează, crezându-
mă naivă; oamenii de merit mă respectă, ştiind că
adesea judec foarte just. Modeş-tii mă lasă
indiferentă, îndrăzneţii mă fascinează, bravii mă
cuceresc. Am uneori momente de adâncă şi
limpede conştiinţă, alte ori îmi lipseşte  cel mai
elementar bun-simţ. Îmi place să protejez şi să
persecut, şi tiranisesc mai mult pe cei protejaţi
decât pe cei persecutaţi. Da, îmi place că am
putere superlativă”.

Această (auto)caracterizare a Doamnei din
instantaneul dramatic într-un act Începem (1909)
cumulează trei entităţi atât de strâns legate în
literatură, autorul-pesonajul-cititorul/spectatorul,
încât, cu îndreptările de rigoare, Caragiale ar
putea spune: „Madame c’est moi!” Există opinia,
slab împărtăşită, potrivit căreia a-l interpreta pe
acest mare scriitor prin prisma proteismului său
structural, implicit al operei sale, înseamnă a situa
demersul într-un prea uzat tipar. Se consideră că
orice scriitor de altitudine, fiind trecut printre
astfel de jaloane interpretative, riscă să cadă în
plasa locului comun. Dar natura lui Caragiale e
una cu totul specială, o însumare de contraste
flagrante, încât a-l privi prin acest dispozitiv optic
este, deopotrivă, provocator şi avantajos pentru
îndrăznelile (re)lecturii.

„Un om cât o lume!”, se minunează tânărul,
agerul şi eruditul prieten al scriitorului, Paul
Zarifopol. Tot el amintea mereu de „savuroasa
varietate” a lui Herr Direktor (cum i se spunea
fostului director al Teatrului Naţional), de
„spiritul lui de o rară mobilitate”. S-a spus despre
el în fel şi chip (şi se poate încă adăuga):, „homo
duplex”, „om divergent”, „structură heteroclită”,
„personalitate polimorfă”, ”impresionantă varia-
bilitate în atitudini, comportări şi îndeletniciri”,
„gustul pentru paradox şi soluţiile contradictorii”,
„un permanent dialog între contrarii”, „oglinzi ale
identităţii şi alterităţii” etc. Foarte multe tipuri de
ambiguitate! Dar echivocul (s-a ajuns şi la această
disociere) se potriveşte mai bine configuraţiei lui
Caragiale şi a operei sale, cel puţin pe direcţia
ironiei. Şi s-ar mai putea vorbi de măştile domnu-
lui Caragiale, de o „paradă a măştilor”, dacă
„masca”, la rândul ei, n-ar fi divers înţeleasă.

E drept că s-a cam bătut cam multă monedă
pe această temă, a multiplicităţii omului şi scriito-
rului Caragiale, dar refrenul se impune în partitu-
ră, atâta vreme cât ornamentaţiile intră în logica
piesei muzicale: disonanţe, ecouri, consonanţe,
armonii. Acestea, tema şi variaţiunile, constituie
atât slăbiciunea melomanului, cât şi a scriitorului
care, el însuşi, are şi o teorie a „echilibrului
instabil”. La urma urmelor, variaţiunile deţin
farmecul aparte al recurenţei şi, mai ales, vorbesc
de una dintre cele mai complexe alcătuiri umane,
bazate pe acumulări de contraste.

Pus sub zodia lui Ianus bifrons, Caragiale are

S



140 vol. 22, no. 1 (91-93)| Iarna 2012

mai multe feţe şi mai bine s-ar potrivi constelaţiei
lui Proteu.

Variatio delectat, dar şi unitatea place, - „melo-
dia clară”, cum râvneşte „muzicul” Caragiale. Stă-
rile antinomice sunt complementare. E viaţa
însăşi, multiplă, alcătuită din teze, antiteze, din
duplicităţi insidioase în metronomica-i desfăşura-
re: „În faţă, la Mitropolie, sună 5 antemeridiane…
La 12 fix ziua sună în faţă la Mitropolie 5
antemeridiane; la 12 fix noaptea, 5 postmeridiane
– dar foarte regulat” (Monopol). Lumea noastră,
meditează Caragiale, „are deodată nevoi diametral
opuse: câştigul şi mulţumirea unuia este paguba şi
contrarierea  altuia” (Câteva păreri). Şi exemplifică,
oarecum metaforic: florile coexistă cu buruienele;
ori cu nelipsita-i înţepătură, aşa s-a întâmplat cu
tiparul care, pe de o parte, a fost un mare noroc
pentru omenire, iar pe de altă parte s-a dovedit a fi
mare pagubă. „Zig-zaguri”- le gazetarului sunt ca
ale lumii acesteia: „Ei! N-ai ce-i face! Aşa  lumea
noastră: bine şi rău, rău şi bine. Dumnezeu a dat
de toate din destul cu ridicata; iar omul tot
cântăreşte cu mărunţişul; şi vine iar cânta după
cântar;  marfa tot aia şi cântarele tot altele;  unul
bate mai la dreapta, altul mai la stânga, unul simte
mai mult, altul mai puţin; dar să tragă vreunul
drept de tot, adică fără greş deloc, peste putinţa
omului! Ei! Ş-apoi? Mai la urmă, ce supărare poate
încăpea? Cântarul fiecăruia tot pe el îl înşeală, şi
dacă-l înşeală tot într-o parte, nu când într-una,
când într-alta, va să zică îi iese omului la fel…”
(Poveste). Din nou, e de înţeles că diversitatea
aceasta infinită are coerenţă internă, şi ca dânsa
suntem noi.

Caragiale e un om-spectacol. Pe toată linia:
„genă”, existenţă, atitudini, operă, receptare. Încă
de la naştere pare că vine vorba de o contrazicere:
perfidia ironiei şi sentimentalismul simulat. În
prezenţa lui Vlahuţă şi ca să-i incite meteahna
acestuia, îşi parodiază romanţios biografia: „Parcă
văd seara… Frig. Ninge, viscoleşte. La Ploieşti:
Acum cincizeci de ani… O femeie săracă, într-o
odaie fără foc, se chinuieşte nemâncată pe o saltea
d paie… Vântul vâjâie afară, nenorocita femei se
zvârcoleşte înăuntru de dureri grozave… Şi toată
noaptea o duce aşa… De-abia către ziuă se uşurea-
ză. Naşte un copil fără noroc… Ei bine, copilul
acela sunt eu”. Şerban Cioculescu lămureşte
evidenţa. Caragiale îşi  cunoştea bine locul
naşterii, părinţii săi aveau destule posibilităţi să
încălzească o locuinţă unde se năştea un prunc şi
să hrănească o lăuză. Despre copilăria scriitorului
nu există prea multe date, doar câteva amintiri ale
lui, fugitive. Se ştie că era, fireşte, neastâmpărat,
„spaima mahalalei”, cu jocuri , bătăi şi alte năzdră-

vănii, pe maidane. Un copil teribil a fost, nu
neapărat un copil minune. A dat şfară în ţară, cu
un fel de zâmbet orgolios, că nu are decât patru
clase primare. Se ştie însă că autodidactul ajun-
sese, prin lecturi bogate,  la performanţe vecine cu
erudiţia în domeniile artei literare/teatrale şi
muzicale, iar cunoştinţele de sociologie, istorie,
filosofie (sic) sunt la cotă superioară. „Neastâm-
păratul” a fost un perfect familist, ceea ce nu l-a
împiedicat pe ciudatul Mateiu, fiul natural, să-l
acuze de lipsa instinctului patern. Rămânând
orfan de tată la vârsta de 18 ani, e obligat la o
maturitate pretimpurie […]

Repet, toată lumea a băgat de seamă
fluctuaţiile firii sale, care s-au transmis în operă,
atitudini calificate tranşant antipodice, ceea ce a
determinat etichetări felurite: de la demonism la
angelism, de la poltronie la cutezanţă etică, de la
cinism (mai ales!) la excesivă impresionabilitate,
de la dezordine iresponsabilă  la activism energic,
de la incapacitatea de invenţie la inteligenţă şi
talent cu carul. Spune Slavici: „Pe cât  era de rău
de gură faţă de alţii, pe atât era de nemilos faţă de
sine însuşi”. Şi Vlahuţă: „Veşnic în frământare,
plin de inegalităţi şi contradicţii – ca şi viaţa însăşi
în învăluirile ei… Bun şi rău, sceptic şi cucernic,
milos şi crud, temerar şi fricos – duh răzvrătit
împotriva lumii, Caragiale, ca orice exemplar de
lux al omenirii, ne prezintă în el, mărite până la
exagerare, toate mişcările obişnuite ale firii
omeneşti”.

Acest om  de o veselie drăcească, aparent
jemanfişist, care preţuia cel mai mult bunădispu-
nerea, ca Abu-Hasan, începu să aibă  de la o
vreme reacţii de nemulţumire. Era prin anul 1900:
„Trecem pe lângă absurditate, şi nu ridicăm măcar
o sprânceană revoltată; auzim neghiobia şi nu
zbârcim măcar o nară dezgustată; vedem
impostura şi ticăloşia, şi zâmbim frumos, ca la
întâlnirea celor mai bune cunoştinţe”. Puţin mai
târziu, într-o scrisoare (3/16 apr. 1907), avea să
găsească explicaţia celor două tipuri de atitudine,
corespunzătoare pentru două vârste istorice, a
doua jumătate a veacului al XIX-lea şi începutul
unui alt veac. Analist şi vizionar: „După cum văd
că se precipită evenimentele la noi,  eu nu cred că,
odată ce s-au potolit mişcările huliganilor noştri,
putem dormi pe trandafiri. Dezordinile acelea au
fost, pare-mi-se, semnalul unor vremuri grele;
începem o altă istorie mai puţin veselă decât cea
de până ieri; râsul şi gluma nu ne vor mai putea
sluji de mângâiere ca altă dată faţă cu cele ce se
vor petrece în lumea noastră românească. Copiii
noştri vor avea poate de ce să plângă – noi am râs
destul”.
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Mircea A. DIACONU

Mofturi despre
reveria şi cinismul
limbajului
publicitar

ici o noutate să se vorbească,
după Al. Călinescu, despre

coborîrea lui Caragiale în zonele
periferice, marginale şi neconsa-crate
ale literarităţii. Avînd ca obiect
mahalaua, categorie umană şi nu de
simplă geografie urbană, ni se pare
firesc ca ingeniosul prozator să refuze
categoriile literare instituite deja. De
aici, amestecul de „gogoşi”, „cronici”,
„zig-zag”-uri, schiţele propriu-zise, dar
şi, într-un stadiu incipient, interviurile
sau reportajele. Printre ele, discursul
publicitar. Se poate crede că opţiunea
textuală e chiar consecinţa lumii
înscrise în text: o lume marginală într-
un discurs marginal. Cel puţin aşa s-ar
spune din perspectivă modern-forma-
listă. Dar lucrurile pot fi privite dintr-
un unghi „re-umanizat”, adică mai pu-
ţin teoretic şi formal: acela al cuvîntului
care chiar creează lume. Bizuindu-se pe
o intuiţie bacoviană („Erau ziare, eve-
nimente…”, sună un vers din Stanţe
burgheze), dar invocîndu-l şi pe Cara-
giale, în opera căruia argumentele sînt
zdrobitoare, Şerban Foarţă vorbeşte
despre „demonia presei”: „Demonică,
literalmente demonică, devine presa
cînd se instituie, pe sine, în sursă de
evenimente, cînd dintr-un simplu
receptacol şi/sau o limpede oglindă a
lor, ajunge-n (im)postura de a le
genera, ea însăşi, incontrolabil şi

malign, aidoma unei tumori”1. O re-
umanizare chiar demonică, chiar
alienantă, chiar pulverizînd realul. Pe
Caragiale o astfel de situaţie, pe care el
însuşi o întemeiază, nu-l sperie;
dimpotrivă, ea constituie miezul unei
euforii care nu-i străină de miza
seducătoare a limbajului publicitar.
Unul din multele cazuri în care la el
contextul devine text.

Gazetar înnăscut şi director la
„Moftul Român”, pe care-l scrie, în
prima serie, aproape singur2, Caragiale
ştie că eficienţa presupune o anume
strategie publicitară3. Îşi va inventa, de

1 Şerban Foarţă, Dublul regim (diurn/nocturn) al
presei, Editura Amarcord, Timişoara, 1997.
2 Un contemporan, George Caïr, noteaza: „La
această masă, în fiecare joi şi vineri, pînă la 4
ore cînd ieşea «Moftul», muncea singur din
greu un om în papuci şi jiletcă descheiată.
Şedea pe sofa turceşte şi citea, scria, adăoga,
tăia la manuscrise şi din cînd în cînd obosit se
lungea pe sofa ca să fumeze o ţigară sau să
glumească cu cine venea să-l vadă. Cînd nu-l
găseai aci, era în tipografie unde spăla capul ca
o soacră lucrătorilor”. Apud, I.L.Caragiale,
Opere, I. Proză literară, Ediţie îngrijită şi
cronologie de Stancu Ilin, Nicolar Bârna,
Constantin Hârlav, Prefaţă de Eugen Simion,
Univers Enciclopedic, 2000, p. 1710
3 Acelaşi memorialist invocat în nota
anterioară notează: lui Caragiale „îi renta
binişor”. De asemenea: „Gazeta aceasta a atins
culmea succesului posibilă în ţara noastră, în
intervalul aprilie-iunie 1901, cînd tirajul
ajunsese la aproape opt mii. Pentru o gazetă
umoristică de 20 de bani, tirajul de opt mii este
un ideal puţin realizabil. Cererile din provincie

aceea, instrumentele promovării prin
aşezarea atitudinii sale şi a limbajului
implicat în contexte diferite şi, totuşi,
complementare, ţesute în aceeaşi pînză,
în două ape, căreia victimă sigură ar
trebui să-i cadă cititorul. „Nu în toate
cuvintele «Moftului» stă un îndoit
înţeles” avertizează Caragiale la
sfîrşitul unui text în care invoca figura
marchizului de Bièvre, „vestit pentru
calambururile sale”. „Oamenii tîrzii la
pricepere îl bănuiau totdeauna, chiar
cînd vorbea cu înţeles propriu, că face
un calambur”4.

În „Moftul Român”, Caragiale
publică o serie de texte în care acest
„înţeles îndoit” se poate referi cel mult
la inserţia ironică sau parodică. Un
pedagog de şcoală nouă, Lanţul
slăbiciunilor, Diplomaţie sau Căldură
mare sînt texte publicate mai întîi în
paginile acestei gazete, reluate ulterior
chiar de autor în volum. Nu ele fac
obiectul acestor rînduri. Printre multele
scrieri – greu de clasat – pe care autorul
le-a abandonat în paginile foiţei
umoristice, considerîndu-le el însuşi
nedemne de un volum (adică ocazio-
nale), unele merită un interes special.
Premiza lor?! Chiar identitatea
„Moftului Român”, sintagmă definind
deopotrivă o stare de spirit şi gazeta al

curgeau droaie, ediţia se epuiza, colecţiile erau
asaltate, iar maestrul se scărpina în barbă cu
satisfacţie” (loc. cit., p. 1710; 1711).
4 O pildă, în Opere, I, ed. cit., p. 871.

N
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cărei director Caragiale este. E modul
lui de a glisa ca pe o bandă Mobüs
dinspre lume spre text şi dinspre
referenţial spre metadiscursiv. De a
institui, adică, „un îndoit înţeles”. Dacă
o faţă priveşte spre lume, cealaltă, spre
propriul discurs. Intenţia, ascunsă
numai atît cît să atragă, este aceea de a
seduce (printr-o complicaţie retorică
instituind un obiect iluzoriu, exclusiv
din cuvinte) şi de a convinge. Dar mai
ales de a fascina.

Analiza cîtorva dintre textele aflate
în această situaţie pot releva
mecanismul subtil prin care Caragiale,
publicistul – asemenea lui Arghezi,
publicistul e înainte de toate artist şi
literat – instituie un cod vag al
comunicării publicitare. Zic vag pentru
că el funcţionează în intervalul dintre
tranzitivitate şi reflexivitate. Sau mai
exact, în spaţiul în care tranzitivitatea şi
reflexivitatea se întîlnesc, fără să se
excludă. Ironic, autoironic, parodic,
aluziv, în permanentă complicitate cu
un cititor provocat subversiv,
exagerînd hiperbolic, jucînd mereu
posturi necreditabile şi chemîndu-şi
cititorul în text, Caragiale ştie că poate
seduce şi convinge. De ce să nu credem
că tirajul enorm al gazetei va fi fost
provocat şi de aceste scrieri, unele
dintre ele editoriale, de această regie a
succesului de public şi de vînzări, şi nu
numai de acelea reţinute de autor
pentru volumele sale? Un loc anume va
fi avut, fireşte, grafica gazetei, de
asemenea „uşoară”.

Iată editorialul numit Către cititori5.
După patru luni de la apariţie,

5 Publicat în an I, nr. 33, 30 mai 1893; ed. cit., p.
929. Avertizez asupra erorii îngrijitorilor
academicei ediţii care la pagina 714 cuprinde

„catagrafia” a ieşit bine, în sensul că
„au rămas tocmai atîtea foi cîte nu s-au
vîndut şi că mobila şi iedecurile sînt în
fiinţă”. Sofismul unui truism atrage
după sine analiza bilanţului financiar
şi, consecinţă fatală, nevoia ridicării
preţului la 20 de bani. Cum să convingi
de necesitatea scumpirii decît prin
coborîrea în derizoriul burlesc-gastro-
nomic (gazeta nu-i decît „spanacul
cotidian al spiritului opiniunii publi-
ce”) şi prin mimarea dezaprobării:
„Este o infamie, un abuz monstruos,
incalificabil. Şi cu ce drept o faceţi?
Unde este temeiul logic al acestei
măsuri […]?”. Înscrierea într-o serie
derizorie nu exclude motivaţia clară:
„Cum! cînd guvernul reacţionar ridică
impozitele şi prin urmare preţul
castraveţilor, lumînărilor, cartofilor,
zahărului şi altor legume, spanacul
nostru să se vînză pe acelaşi preţ ca
mai nainte? Nu, bilanţul nostru stă de
faţă ca să răspunză: nu, nu se poate”.
Dispariţia „Moftului” e o închipuire,
lasă să se înţeleagă directorul gazetei,
aşa încît, ca un verdict, ultima frază
transmite singurul mesaj cu adevărat
important: „Astfel dar, începînd de
astăzi, «Moftul» va fi pus în vînzare
regulat de două ori pe săptămînă (atît
în capitală cît şi în districte) miercurea
şi sîmbăta dimineaţa, cu 20 bani
numărul”. Dar mesajul acesta, mereu
amînat în exactitatea lui, deşi sugerat
în permanenţă, se nutreşte din efectul
aşteptării, de data aceasta neînşelate.

Nu acesta e textul cel mai ingenios
în această privinţă. Oglindă deopotrivă
a cotidianului şi a sinelui e textul
intitulat Moftul Român6, apărut în chiar

un text omonim, apărut în „Claponul”, foaie
umoristică invocată în text, probabil în
numărul 2.  Citim din el: „Nici nu vă mai
întreb  dacă v-a plăcut numărul 1, căci nu mai
încape vorbă! Vazut-aţi izbîndă strălucită? 33
333 de exemplare se vîndură toate pînă să n-
apuci să te ştergi la ochi. O foaie n-a mai
rămas, măcar de leac – fără să mai socotim că
la cele din urmă, cînd ajunsese vînzarea pe
drojdie, s-a urcat preţul unui exemplar pînă la
un ban şi jumătate, şi asta pe trotoarul
cafenelei Fialcowskz, unde se cheamă că se
găseşte elita cititorilor din Bucureşti”. Nota de
final, de la pagina 714, o reia fără nici o
modificare pe aceea referitoare la textul
omonim, publicat cu adevărat în „Moftul
român”.
6 An I, nr. 1, 24 ianuarie 1893, p. 1; în ed. cit., p.
820.

primul număr al gazetei (întîmplător,
oare, pe 24 ianuarie?!). Un titlu care se
referă deopotrivă la realitatea care
inspiră apariţia revistei şi la „progra-
mul” ei. Textul debutează cu o succesi-
une de replici din categoria „miticis-
melor”; la întrebări din sfera vieţii
politice, sociale, intime, publice, un
singur răspuns: „– Mofturi!”. Pus
uneori explicit în forme flagrant opuse,
aici e TOTUL. Un pesimist fără slujbă
ori un optimist cu slujbă răspund la fel.
Totul, însă, guvernat de gazetărie.
Primul şi ultimul dialog au ca obiect
tocmai gazetăria. Dar dacă replica
iniţială („Eu – Ce mai spun gazetele,
nene? / Nenea – Mofturi”) se referă la
exprimarea unei atitudini, finalmente
cuvîntul moft indică explicit, ca într-un
strigăt de victorie, apariţia revistei cu
acest nume. De data aceasta, după o
amînare îndelungă, aşteptarea e, cu
mult efect, înşelată: „Iar Eu – Á propos,
iese o gazetă nouă. / Publicul – Moft!”.
Publicul ştie că revista care tocmai
urmează să apară poartă acest nume. E
felul lui Caragiale de a face publicitate
gazetei sale. Ce urmează este o reveni-
re, după momentul de autoreferenţiali-
tate, la dimensiunea denotativă. Enun-
ţuri ample, enumerative, glisînd în
reverie, care vorbesc deopotrivă despre
revista cu acest nume şi despre reali-
tatea recunoscută sub cuvînt. E ca şi
cum, făcînd publicitate „Moftului”,
Caragiale preferă atitudinii explicite
echivocul. Ca şi cum s-ar teme că o
reclamă la vedere ar putea fi amendată.
El însuşi nu ezită să o facă atunci cînd
întîlneşte cuvinte precum naţional sau
românesc, pe care le consideră, în tot
felul de titluri emblematice, „de recla-
mă”, deci mincinoase. De fapt, Cara-
giale preferă jocul, provocarea, incita-
rea, terenul iluzoriu al realităţii întreţi-
nute prin cuvînt. Nu echivocul i-ar fi
atras cumpărători, ci ingeniozitatea
plasării referinţei în contexte atît de
diferite încît referinţa însăşi devine
alta. Astfel, Moftul (scris cu majusculă)
ar fi imaginea emblematică a români-
lor, un fel de arheu (negativ), de mona-
dă a spiritului naţional, o „meteahnă
specifică”, aşa cum „englezii au sple-
enul, ruşii nihilismul, francezii l’engoue-
ment, ungurii şovinismul, spaniolii
morga, italienii vendeta etc.”. În acelaşi
timp, e o emblemă a timpului modern,
„prîslea cel alintat al acestui secol pe
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sfîrşite” şi imagine a totului, ba chiar a
lucrului în sine. „Neţărmuritul cu-
prins” al unei „silabe vaste” – totuşi,
silabe – aminteşte parcă de paradoxul
Elegiei I, a lui Nichita Stănescu. Ce
cuprinde această silabă? „Bucurii şi
necazuri, merit şi infamie, vină şi
păţanie, drept, datorie, sentimente,
interese, convingeri, politică, holeră,
lingoare, difterită, sibaritism, viţiuri
distrugătoare, suferinţă, mizerie, talent
şi imbecilitate, spirit şi spiritism,
eclipsele de lună şi de minte, trecut,
prezent şi viitor”. Or, deodată, moftul,
adică fleacul, bagatela, baliverna
sclifoseala7, devine, printr-o magică
răsturnare de atitudine, expresia unui
entuziasm care frizează inconştienţa, a
unei euforii care face posibilă alegoria
şi fraza scăpată de sub controlul logicii.
Cuvinte scoase parcă din gura lui
Farfuridi: „Aruncîndu-te la lumină,
strigăm cu toată căldura: Dumnezeul
părinţilor noştri, el care a ştiut
totdeauna să protege România, aibă-te
în sfînta sa pază! deie-ţi norocul ce-l
merită orice moft român pe acest
pămînt stropit cu sîngele martirilor de
la 11 iunie 1848, 11 fevruarie 1866, 8
august 1870 şi 14 martie 1888”. Parodia
alegorică duce la o beţie a discursului
care înghite diferite tipuri de text, pe
diferite teme. Astfel, el se adresează
gustului fin şi spiritelor inteligente,
părtaşe în această întindere de capcane
şi fascinate de jocul histrionic al
autorului. Publicitatea făcută noii gaze-
te este, de aceea, deopotrivă mascată şi
foarte vizibilă. Că în cazul lui Caragiale
totul este premeditat, şi premeditat la
nivelul acesta al obţinerii de acreditare
publică, o dovedeşte şi faptul că
apariţia gazetei e precedată de un afiş,
răspîndit de Caragiale cu cîteva zile
mai devreme. Acelaşi ton bombastic,
umflat, ce riscă, cu bună ştiinţă, să fie
tratat de „inocenţi” şi în manieră gravă,
vorbind despre „poziţiunea geografică
a regatului nostru”, despre „sfînta
datorie” în faţa strămoşilor, despre o
fatalitate ironică („alea jacta est! sau
cum aşa de frumos se exprima poporul
român în poeticul său limbaj: «ce i-o fi

7 Cf. Alexandru Ciorănescu, Dicţionarul
etimologic al limbii române, Ediţie îngrijită şi
traducere din spaniolă, de Tudora Şandru
Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin,
Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002.

tatii, i-o fi şi mamii…!»). Dar totul, deşi
sublim, sfîrşeşte prozaic şi pragmatic:
„Cetăţeni!!! Fiţi gata şi Sursum corda! /
Numai 15 santimuri exemplarul! /
Adminsitraţia «Moftului Român»,
Bucureşti, Tipografia Gr. Luis, strada
Academiei 24”8.

Un alt text numit Moftul (Studiu de
mitologie populară)9, mizînd pe aceeaşi
ironică exagerare, construieşte un
amplu cîmp semantic al gazetăriei, dar
şi o genealogie fictivă, burlescă şi ludic-
„savantă” Moftului. Calamburul oferă
premisele unui adevărat carnaval
lexical, căci cuvintele care intră în seria
acestui cîmp semantic sînt scrise deli-
berat cu cursive: Minciuna, Zavistia,
Bîrfirea, Secătura, Netotul, Zevzecia
etc. Aşa încît, e limpede că, practicînd
reclama, Caragiale o şi denunţă. Iată:
„Dacă ne vom urca la izvorul
vremurilor şi vom urmări cursul vieţii
planetei noastre caraghioaze pas cu
pas, de la cele dintîi fiinţe cu două
picioare şi pînă la ultimele mari
evenimente, – vom găsi totdeauna un
păcală şi un păcălit. Ca să susţinem toate
acestea nu vom căuta multe argu-
mente; vom cita puţine, însă puternice,
aşa că cel mai cîrcotos dintre cititori să
se pătrunză că noi spunem totdeauna
adevărul cînd nu ni se-ntîmplă din
contra”. Această colocvialitate humo-
ristică şi cultivarea excesivă a sofis-
melor fac dovada unei denudări a
procedeelor şi a denunţării mecanis-
mului de seducere a cititorului. Cinis-
mul publicitar pare să aibă, totuşi,
marginile lui. Or, cu cît procedeele sînt
mai la vedere, cu cît mecanismul e mai
expus privirii prin comentariu ironic,
cu atît mesajul e mai convingător.

Nici o îndoială că exhibarea
procedeelor naşte un spaţiu al reveriei,
de nu cumva al virtualului, o lume a
cărei singură realitate sînt cuvintele.
Or, în interiorul lor totul este posibil.
De aceea, nu e vorba de cinism la
Caragiale, ci de o senin-ludică radio-
grafie a neantului care capătă un sens.
„Moftul” făcător de minuni este o
demonstraţie a felului în care reclama
făţişă îmbracă forme hiperbolizat
autoironice. Probabil că nu printr-un

8 Apud I.L.Caragiale, Op. cit., Ed. cit., p. 1707-
1708.
9 An I, nr. 2, 29 ianuarie 1893, p. 3-4. Ed. cit., p.
831-835.

simplu accident „Moftul” a reapărut la
Paşti, după ce întîia dată văzuse
lumina tiparului pe 24 ianuarie.
Oricum, coincidenţa dintre apariţia
gazetei şi ploile torenţiale din fiecare
vineri seara ar trebui să constituie,
spune autorul, obiectul unei cercetări
ştiinţifice. Cît îl priveşte, pentru a da
credit norocului, el se încrede misticii.
În fine, de plouă prea mult, redactorii
„Moftului” ar trebui să plece-n vilegia-
tură şi cerul s-ar însenina. E secetă?!
„Să reapară «Moftul» făcător de
minuni în ţara noastră, şi cataractele
cerului se vor deschide, şi potopul nu
se va opri decît cînd iarăşi vom fi
trimişi în vilegiatură”10. Şi totul nu-i
decît, pe suport ludic, o ocazională
meteorologică: de nu-şi va fi explicînd
omul de ştiinţă d. Şt. Hepites, director
al Institutului meteorologic, „de ce
potopeşte iar cu atîta furie”, Caragiale
îi explică: pur şi simplu de data aceasta
au hotărît să înceapă lucrul de joi.
Jucîndu-se, creînd o lume ce se
hrăneşte din virtual şi din cuvinte,
Caragiale mută terenul publicităţii în
poetic. Totuşi, nu-şi dezminte apetitul
ludic, situînd lumea în teritoriul ironic,
al identificării inconsistenţei ei bazate
tocmai pe exces, hiperbolă, îngroşare.
În Situaţiunea Europei, articol apărut în
„Claponul”11, Caragiale mizează pe
coincidenţa dintre declararea neutrali-
tăţii Spaniei şi apariţia gazetei. A pune
alături cele două evenimente face parte
din strategia ludică şi euforică a lui
Caragiale. Ce-i drept, Situaţiunea
Europei este şi o satiră la adresa politicii
europene, trecută în sfera derizoriului.
Cel puţin prin comparaţie cu politica
Atotţiitorului. Iată: „Astfel s-a dus şi
săptămîna aceasta, cum bag seama or
să se mai ducă multe, pînă cînd, dupe
un vot secret sat de prooroci cu
majoritate absolută de glasuri, Atot-
ţiitorul, citind mesajul de dizolvare
(menit a face senzaţie), o să închiză
catastiful caraghiozlîcurilor omeneşti”.
Sfîrşitul de lume nu-i altceva decît un
sfîrşit de spectacol. Atotţiitorul nu-i
decît un regizor. În fine, apocalipsa ia
forme burleşti. Numai că, pe acest
fundal, apologia ironică a „Clapo-
nului”: „Dacă «Claponul» va apărea şi

10 An II, nr. 13, 24 iunie 1901, p. 7. Ed. cit. p.
1304-1305.
11 Nr. 2, 1877, p. 11-18. Ed. cit., p. 716-718.
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pe atuncea, promitem a da cititorilor
atît textul mesajului in extenso cît şi
darea de seamă în rezumat a acestei
importante şedinţe”.

În alt moment, Caragiale explică
Succesul «Moftului Român»12 prin însu-
şirea aceleiaşi măşti a derizoriului.
Doar că, în opoziţie cu restul gazetăriei
(care e „pîinea cotidiană a opiniei
publice”), „Moftul Român” face „fran-
zelărie subţire” sau „cît mai bune
gogoşi”. Totul e aici citire pe dos şi
reclamă prin denunţarea ironică a
imposturii practicate în genere de
gazetărie şi de gazetarul care nu-i
altceva decît „brutarul inteligenţei”. În
fond, verdictul lui Caragiale e, în
subtext,  de mare efect. Iată-l vorbind
despre „nobila misiune” a gazetarului:
„nu pentru un mizerabil cîştig el şi-a
luat spinoasa carieră a luminării conce-
tăţenilor săi; nu din sentimente egois-
tice el luptă pentru ridicarea poporului
român, […] şi în sfîrşit şi mai presus de
toate, nu în necunoştinţă de cauză el se
pronunţă categoric sus şi tare asupra
atîtor şi tutulor chestiilor de ordine
politică, economică, finanţiară, ştiinţi-
fică, literară, artistică şcl. şcl.”.  Întreaga
pledoarie ironică e îngroşată pînă la
caricatură, aşa încît, afirmarea prin
negaţie devine o negare prin afirmaţie.
Vehemenţa amar-sarcastică sfîrşeşte cu
un sofism al enciclopedismului şi cu o
denunţare a patriotismului: „Nu! Un
dor nesecat pentru binele naţiunii
rrromâne, patriei rrromâne, popporu-
lui rrromân l-a împins pe arena
publicităţii… Afară de asta el ştie de
toate fără să fin-nvăţat nimic şi are
ferma convingere că pentru Rrromânia
cîtă vreme va fi rău nu va fi bine!”.
Altundeva («Moftul» în faţa opiniei
publice13), după o repetare a acuzaţiilor
care i se aduc „Moftului” („ba că nu
sîntem serioşi; ba nesăraţi; ba ne batem
joc de naţiune, de patrie, de idealurile
măreţe etc., că ne batem joc pînă şi de
morţi; că sîntem o primejdie publică, o
nenorocire pentru generaţiile tinere, un
virus social, o gazetă pornografică, ce
ar merita să fie suprimată pe cale
poliţienească şi pe care cineva nu o
poate lua decît cu cleştele”) , Caragiale

12 An I, nr. 4, 7 februarie 1893, p. 7. Ed. cit., p.
868-869.
13 An I, nr. 12, 7 martie 1893, p. 2. Ed. cit., p.
890-892.

afirmă principiul esenţial al scrisului
său: „Pe noi ne importă numai să ne
citească publicul”. Mai departe, va
adăuga: „Că umblăm după cîştig şi am
ales scandalul ca mijloc, asta cam ce e
drept e cam aşa”. Ultimul text care ne
interesează aici (Jurnalul nostru. Ce
lipseşte «Moftului»14) este deopotrivă
„reclamă” şi satiră. Într-un dialog
(căruia Caragiale ţine să-i asigure, într-
o notă de subsol, autenticitatea – una
mimată, fireşte), el află de la un prieten
din Iaşi ce lipseşte „Moftului”. Pe
fondul atacurilor invocate ceva mai
devreme, aşteptările directorului sînt
înşelate. Ca şi ale cititorului prins în
această capcană. Ieşeanului, „direcţia”
gazetei i se pare „sănătoasă”, ba chiar
„patriotică”. „Nu glumesc deloc –
mărturiseşte el –: în materie de spanac,
ironia şi gluma sînt nişte sterilizatoare
eminente; pe unde trec ele, spanacul nu
mai creşte, sau în orice caz nu
prosperează prea mult. În timpul din
urmă, preţioasa legumă a luat în
adevăr o extensiune colosală. Cîmpul
publicităţii avea nevoie numaidecît de
plivit”. E aici o adevărată profesiune de
credinţă. Şi, cînd totul e  „admirabil”,
surpriza amar-ironică a lui Caragiale:
ceea ce lipseşte gazetei lui este
subvenţia. „A! sîntem, în adevăr,
oameni fără noroc: un singur moft
trebuia să n-aibă subvenţie în ţara asta,
şi acela s-a nemerit să fie tocmai al
nostru!”. De data aceasta, referindu-se
la ceilalţi, cuvîntul moft chiar defineşte
nimicurile preţioase, în vreme ce mof-
tul propriu, a cărui miză era deopotri-
vă gluma şi gravitatea, adică acel
„îndoit înţeles”, devine prilejul unei
sancţiuni. Ce mod mai bun de a atrage
simpatia?! Datorită absenţei subvenţiei,
în numărul următor Caragiale avea să
publice acel editorial numit Către
cititori, invocat la începutul acestor
pagini, în care anunţa noul preţ al
gazetei, de 20 de bani. Se întîmpla asta
în numărul 33, din 30 mai 1893. Revista
va supravieţui pînă  la 23 iunie, acelaşi
an. În 1901, împreună cu un grup de
colaboratori, va încerca resuscitarea ei.
Apare astfel pînă pe 18 noiembrie 1901
vreme de aproximativ 9 luni. Caragiale
publică Bùbico…, Justiţie, Căldură
mare…Şi un singur text cu caracter

14 An I, nr. 32, 20 mai 1893, p. 3-4. Ed. cit., p.
926-928.

publicitar. Cel invocat deja, în care
apariţia furtunilor sau înseninarea sînt
cauzate de apariţia pe piaţă a Moftului.
E momentul de glorie… Moftul?! Un
Dumnezeu care ascunde un demon.

Nu e o noutate: Caragiale are
fascinaţia jurnalismului; gazeta este,
într-adevăr, hrana cotidiană a opiniei
publice, dar e şi hrana lui cotidiană. În
plus, e sursa din care se inspiră
Leonida, ori Anca, o ameninţare
permanentă (în O scrisoare pierdută) sau
manifestarea absolută a autorităţii (în
O noapte furtunoasă). Cum se scriu
gazetele, cît de credibile sînt, cum
trebuie citite, iată una din sursele
cîtorva schiţe memorabile. De invocat
Reportaj şi Duminica Tomii. Nu sînt,
însă, singurele. Altfel, Caragiale însuşi
a fost ziarist, şi nu numai la „Timpul”,
ci şi la „Claponul” sau la „Moftul
Român”. A ştiut el însuşi că trebuie să
facă reclamă gazetelor sale, adică să
identifice emblema produsului şi să o
exprime în exces. Astfel, nu numai că a
apelat la instrumentele scriitorului (pe
care, speculîndu-le, a ştiut să nu le
alieneze), dar a instituit prin scrierile
sale cu scop publicitar un gen de
scriere în care parodia, ironia,
exagerarea comică implică o atitudine
ludică şi seducătoare, nu fanatic-
utilitaristă. În fond, textele publicitare
sînt, în cazul lui, chiar literatură.
Fireşte, Caragiale va fi simţit că, aşa
cum se întîmplă cu literatura propriu-
zisă, şi aici o capcană trebuie întinsă
cititorului. Ştia că cititorul e chiar
dornic să fie o victimă. De aici
„Reflecţia unui papugiu – Vulgul cere
să fie încălţat: deci, să-l încălţăm!”15.
Nu e singura dată cînd tema aceasta a
„încălţării” apare la Caragiale. Să ne
amintim cuvintele pe care i le spune
madam’ Parigoridi lui nenea Iancu la
sfîrşitul unei conferinţe: „Fie! Frumos
ne-ncălţaşi, unchiule!”. A încălţa, adică
a păcăli, a înşela pe cineva, a-l manevra
după bunul plac. A muta adică într-o
iluzie, care poate fi construcţia de hîrtie
a textului literar, sau obiectul căruia să
nu-i rezişti şi pe care să-l cumperi.
Primul trebuie să uimească, cel de-al
doilea, să irite (financiar, se-nţelege).
Cel puţin aşa spun dicţionarele. Şi
dicţionarele nu mint.

15 Cîteva culmi şi reflecţii, în „Moftul Român”,
nr. 11, 3 martie 1893, p. 3. Ed. cit., p. 889.
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Elena Cristina POTOP

Sub semnul
Săgetătorului

piniile despre artă au fost,
sunt şi vor fi deseori polari-
zate, mergând de la o extre-

mă la alta. Consumatorii de artă, în
faţa aceleiaşi lucrări, vor avea reacţii
diferite. Unora le va plăcea şi îi vor
înţelege sensul, altora le va displăcea
profund, fără a şti de ce, în timp ce
alţii vor avea opinii intermediare.

La fel se întâmplă şi în cazul
tânărului artist, pe care am onoarea

şi plăcerea, al prezenta în acest mic
articol.

Absolvent al Universităţii ,,Ge-
orge Enescu’’ - Facultatea de Arte
Plastice, Decorative şi Design, secţia
,,Pedagogia artei’’ (unde studenţii
sunt supuşi tuturor ramurilor artei),
cât şi masterand în cadrul aceleiaşi
facultăţi, secţia „Arte aplicate”,
Leonard Curpăn îşi permite a fi
pictor, grafician, sculptor, conceptu-

alist şi ,,performance-ier’’.
Asimilând cunoştinţe vaste pe

parcursul anilor de studiu,  aprofun-
dându-le, dar şi experimentând
totdată noi mijloace de exprimare,
Leonard Curpăn, ajunge treptat să
înlocuiască o parte din procedeele
tradiţionale ale artei, cu diferite
materiale neconvenţionale, suportul
însă, rămânând acelaşi (pânza,
hârtia, lemnul).

Presat parcă de timp, vrând să
ne transmită cât mai multe într-un
singur cadru, parcă într-un cuvânt,
tânărul artist, atacă pânza de dimen-
siuni mari, (tocmai aceste dimensi-
uni mari de pânză, alături de con-
ceptele sale inedite, i-au adus anul
acesta, la salonul ,,Artis’’, premiul
pentru grafică) cu imagini minimale,
computerizate parcă, pe un fundal
înflorat sau uni. Tinde să se joace cu
ochiul privitorului, folosind modu-
lul monocolor sau bicolor.

Uneori, în unele dintre expoziţi-
ile sale, forţează nota, transformând
privitorul, în actor, pe scena galeriei,
incitându-l să ia parte la desfăşu-
rarea performance-ului.

O
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Dacă îl voi cita pe Elbert
Hubbard: ,, Pentru a evita criticile,
nu faceţi nimic, nu spuneţi nimic, fiţi
un nimic’’, imi pot da seama că
Leonard Curpăn, este un curajos din
fire. Născut sub semnul săgetătoru-

lui (la 8 decembrie 1971),nu se teme
să abordeze teme politice sau
economice, atât contemporane cât şi
din epoci apuse, punând punctul pe
,,i’’, fără a ţine cont de repercusiuni,
etalând şi împărţind cu noi, exact

ceea ce găndeşte şi simte. Unii îi pot
înţelege intenţia, aprecindu-i since-
ritatea, în schimb ce alţii îl pot
dezaproba, blocând orice cale de
dialog, fără a lăsa loc, eventualelor
explicaţii.

Dacă cineva m-ar întreba, de
unde aceste concepte inedite la
Leonard Curpăn, aş răspunde că:
ingeniozitatea tematicilor sale, ce
este fondată pe o temeinică informa-
ţie în aria discursurilor conceptuale,
este datorată, continuei competiţii
cu sinele, pe direcţia descoperirii de
noi formule stilistice, ce au avut ca
suport gramatica elementelor de
limbaj plastic. Iar căutările formelor
artistice, care au îmbrăcat deseori o
extrem de diversificată paletă a
mijloacelor de exprimare vizuală,
dublate de abilitatea de care
Leonard Curpăn a dat dovadă în a
se impune ca un veritabil ,,motor’’ în
contextul expoziţional al generaţiei
sale, îl face a fi pe viitor, un ,,actor’’
de reţinut, în scena numită ,,Belle
Arte’’.
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What the fuck is freedom 2 & 1
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Arta lui Leonard Curpăn se află
,,In linia modernităţii imediate...
Racordarea la prezentul informatic
relevă un parcurs care este deschis
spre ipoteze şi fantasme”

Valentin CIUCĂ – Dicţionarul ilustrativ
al artelor frumoase din Moldova 1800- 2010

,,Lucrările lui Leonard Curpăn
abordează o direcţie curajoasă, ce
urmează un discurs grefat pe experi-
mentele de acum ,,clasice” performa-
tive şi conceptuale”

,,Din lumea artei” – Flacăra Iaşului, 25
mai 2006

Ideea de ,,virus”, anunţată de
tânărul artist, îmbracă mai multe
problematici care privesc atât limba-
jul specific digital, cât şi raportul
actual om-maşina”

Bogdan TEODORESCU în -,,Din lumea
artei”-Flacăra Iaşului, 25 mai 2006

Big Brother
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,,Viziunea artistică a autorului,
influenţează arta specifică unei anu-
mite perioade, atât în ce priveşte
folosirea perspectivei cromatice cât şi
compoziţia şi culoarea.”

Aura BUHARU - ,,Z.E.L.D. expune la
Focşani” – Ziarul tău, Focşani,

20-26 martie 2006

,,Leonard Curpăn...işi propune
să caute permanenţă în exprimare şi
în stil, să găsească ceva ce Arta însăşi
caută”

Valentin Muscă ,, Z.E.L.D. expune la
Casa de Cultură”- Ziarul de Vrancea,

Focşani, 16 martie 2006

Guns'n flowers for power

Goldan compas
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,, ...Leonard Curpăn şi-a propus
să pună la lucru entuziasmul de a se
fi întâlnit cu capacitatea artei
conceptuale, de a seduce prin curajul
rupturii cu rutina condescendentă a
practicilor artistice tradiţionale’’

,,Lucrările lui Leonard Curpăn,
din expoziţia ,,Virus’’, dez-informea-
ză cu privire la orice intenţie de a
pune în discuţie procesele virusării
ca moment de rezistenţă la perseve-
renţa sistemului de a deţine controlul
informaţiei deja ordonate. Ele sunt
puncte de lucru în care se pune la
cale exerciţiul unui nou mod de
abordare a subiectului unei auto-
virusări. Ştergerea memoriei nu e un
act de creaţie prin uitare, ci un proces
de conştiinţă cu premeditare.

Expoziţia e un atac. Un atac la
scenă deschisă, însă printre spectatori
imuni.’’

,,Trăim într-o epocă în care medi-
ul a devenit mesaj iar receptorul
tinde să devină o maşină de viruşi, al
căror rol este acela de a se auto-
contempla sau a se insera în
,,treburile” altora. Intervirusarea e o
practică comună, iar terapia prin artă
e un mit cotidian. Realitatea e singu-
ra informaţie secretă care a rămas să
fie divulgată”

Cătălin GHEORGHE- ,,Pata de culoare -
Virus cu efect întârziat’’,
Ziarul de Iasi, Miercuri,

31 mai 2006
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,,Propunerea artistică (ILUZII)
a lui Leonard Curpăn, de la
Galeria Cupola, Iaşi, este în pri-
mul rând, un act de responsa-
bilitate civică. Iar mijloacele sale
de expresie, prin simplitatea lor
calculată, se adegvează perfect
acestei intenţii.

Gestul este politic ca tema-
tică, artistic ca realizare, reflexiv
ca metodă, critic ca atitudine.
Deşi stilizarea vizuală reaminteş-
te discursul esenţializat al dese-
nelor caricaturale în stilul lui Dan
Perjovshi, iar scrisul de mână
discret, intervenţiile spaţiale cu
temă politică asupra pereţilor
galeriei, desfăşurate în ultimii
douăzeci de ani în multiple spaţii
de expunere mondiale, de Nedko
Solakov, desfăşurarea narativă şi
punerea în scenă, se înscriu în
tradiţia conceptuală a practicilor”

The Wall
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,,În expoziţia de faţă asistăm la
stilizarea unei drame a indolenţei
civice, care permite astfel conceptului
să respire, să interogheze, să invite la
dialog, în spaţiul alb al unei galerii,
dublat de spaţiul alb al hârtiei pusă
la dispoziţia publicului, alături de
care se găseşte la îndemână un
instrument de scris, care solicită
interacţiune şi participare”

,,Un text discret, repetă în loop,
ca o bandă magnetică pusă să ruleze
pe modul reapet, o poveste pentru
copii: un elefant, se legăna...Discret
dar vizibil, spaţiul geografic al
României, contextualizează ,,poves-
tea’’.

,,Cu mijloace minimale de
reprezentare vizuală, o naraţiune
ironică despre luciditate şi iluzii, este
pusă în scenă, în decursul căreia
publicul realizează, după o scurtă
perioadă de nedumerire, că este chiar
el actorul pasiv al istoriei sociale
reflectate.(...) hârtia lipită pe pilonul
galeriei, reprezintă spaţiul civic vital,
necesar reflecţiei. Iar pixul alăturat,
solicită exprimarea opiniei personale
în spaţiul public. Epurat de imagini
politice, încărcat doar de stereotipul
identităţii pierdute în spatele unei
funcţii, redus la o redundantă şi
mecanică repetiţie a unui modul
deopotrivăvizual şi social, spaţiul
artistic propus de Leonard Curpăn,

devine astfel, pe nesimţite, anguasant
şi iritant pentru privitor, căci el
transformă contemplatorul în actor
(...) Obligă la reflecţie, stimulează
participarea şi refuză contemplarea.
Într-un cuvânt, responsabilizează, cu
sau fără voia dumneavoastră, tratân-
du-vă nu doar ca privitor de artă, ci
mai ales ca cetăţean’’

,,Narată vizual cu mijloace de
expresie minimale, angajată critic şi
civic, expoziţia de faţă rămâne totuşi
artă (...) întrucât esenţializează şi
exprimă simbolic o situaţie socială şi
politică, sesizată şi acceptată cu
resemnare...

Cristian NAE
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Spiritual freedom
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Elleny PENDEFUNDA

La cules

Abia-nțeleg neînțelesul și nu știu cum
dintr-o măsură, jumătate
o pierd într-o pădure la cules
(hribi țigănești și opintici)
și-abandonează visul meu pe drum.

Trăind sub ochi pictați pe cer,
lumini albastre, tot mai vii,
fără habar găleți de tablă la cules
(ciuperci și voioșie) mă adun
într-al pădurii răcoros ungher.

Din crengăniș, de sub tulpini m-aleg:
izvoare, pietre, susur, ciripit.
Coboară-n boare înger la cules
(hribi țigănești și opintici).
Neînțelesul cer abia îl înțeleg.
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Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia“ din Focşani a fost
gazda unei duble lansări de carte organizată sub
coordonarea Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu în
cadrul Târgului de Carte, ediția a VII-a, Focșani. În prezenţa
zecilor de pasionaţi de lectură, a fost lansat volumul de
poezie „Îngerul meu“, scris de Elleny Pendefunda, cât și
albumul de artă „Inima de înger“ al autoarei de numai 10
ani. Elleny Pendefunda a vernisat cu această ocazie
expoziția sa de pictură. Îndrumată de profesoara Elena
Cristina Potop, ea şi-a prezentat şi expoziţia de pictură.
“Am cunoscut-o acum doi-trei ani de zile, când era un
boboc de piersic. Prin talentul ei, atât cel artistic-plastic, cât
şi cel în ale scrierii, a devenit acum o mică floare de piersic,
a înflorit frumos, prin sentimente şi culori frumoase şi prin
puritatea copilăriei. Putem şi scrie, putem şi picta, putem
picta cuvinte, putem scrie tablouri”, a spus plină de emoţie
profesoara Potop.

Apariţiile editoriale au beneficiat de aprecierile
scriitorului Gheorghe Andrei Neagu, care s-a declarat
impresionat mai cu seamă de acurateţea lucrărilor
prezentate şi care cu siguranţă se vor dovedi a fi un
adevărat succes. “Ceea ce este foarte important, prezentăm
astăzi şi un copil minune, care în afară că a venit cu un
volum de poezie premiat la Târgul internațional de carte
pentru copii și tineret de la Chişinău, unde a obţinut
Premiul pentru cea mai bună carte a unui autor elev, a
debutat în Oglinda Literară şi ne-a prezentat şi o expoziţie
de pictură, oglindită în paginile volumului intitulat “Inimă
de înger“, a declarat Gheorghe Neagu, care a acordat cu
această ocazie premiul revistei Oglinda literară micuței
autoare.

Impresionați de micuţa artistă au fost şi scriitoarea
Mariana Vârtosu, Ștefania Oproescu, Ionuț Țandără, Viorica
Toporaș, reprezentanţii Bibliotecii Judeţene şi directorul
Direcţiei pentru Cultură, Florin Micu Iliescu. Tânăra poetă
Maria Raluca Baciu a vorbit din partea elevilor vrânceni, iar
actrița Paula Grosu de la Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia“
din Focşani a recitat din versurile lui Elleny Pendefunda.

Spicuiri din Ziarul de Vrancea și Monitorul de Focșani
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Scrisoare din Săbăoani
umnezeu este noutate și ne surprinde prin
iubirea, puritatea și gingășia Sa infinită. Ce
privilegiat sunt! L-am întâlnit pe Domnul în

privirea atât de candidă a superbului copil Elleny
Pendefunda. Întâlnirea cu acest înger divin, crainic al
cerului, a trezit în mine chemarea sfântă de a tinde mai
profund spre Adevăr, învăluit fiind de lumina divină.

Impresionat până la lacrimi de superbele poezii din
cartea Îngerul meu, creații emanate dintr-un suflet pur
îndrăgostit de divin, și sub impresia înălțătoare
transmisă de tablourile expuse în Inimă de înger, am
încercat și eu un răspuns timid la această sfântă
provocare:

Visez o mare de Lumină,
Visez cristale de-Adevăr,
Să-mi fie viața mai senină
Înveșmântată-n flori de măr.

Extazul mă cuprinde-ndată
Când mă-ntâlnesc cu tine, răsărit de soare,
Să-mi spui că viața-mi este dată
Să o trăiesc în Sărbătoare.

Iar când Apusul îmi zâmbește
Chemându-mă la umbra lui
Simt glasul cerului ce-mi spune
Să îi dau totul Domnului.

Când întunericul apare
Și simt în inimă fior
Tu îmi vorbești, apus de soare,
De-un răsărit cuprins de dor.

Nu am cuvinte a mai glăsui,
Prietenia voastră e atât de-nălțătoare!
Cum pot a vă mulțumi
Apus și Răsărit de soare?

Eu te iubesc la infinit, apus de soare
Ce îmi vorbești de-un răsărit
Încântător în plină sărbătoare
Purtând tot adevărul înmugurit.

Visez, visez mereu la acea Lumină
Scânteie sacră a sufletului meu
Ce-mi face viața mea senină
În marele mister al unui singur Dumnezeu.

Îți mulțumesc, Doamne, pentru că te-am întâlnit în
acest minunat înger al Tău - Elleny.

Îți mulțumesc, dragă Elleny, că exiști... Aștept cu
nerăbdare evoluția ta, ce va fi fără îndoială o explozie de
viață divină trăită în Lumină și Adevăr.

Cu multă prețuire,
pr. Toma ENCUȚA

D
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Mario CASTRO
NAVARRETE

Elemente oculte
în opera lui
Borges

De que nada se sabe

La luna ignora que es tranquila y clara
y ni siquiera sabe que es la luna;

la arena, que es la arena. No habrá una
cosa que sepa que su forma es rara.

Las piezas de marfil son tan ajenas
al abstracto ajedrez como la mano

que las rige. Quizá el destino humano
de breves dichas y de largas penas

es instrumento de otro. Lo ignoramos;
darle nombre de Dios no nos ayuda.
Vanos también son el temor, la duda

y la trunca plegaria que iniciamos.
¿Qué arco habrá arrojado esta saeta

que soy? ¿Qué cumbre puede ser la meta?

Cum că nimic nu se ştie

Luna nu ştie că-i calmă şi clară,
şi nici măcar nu ştie că e lună;

nisipul că-i nisip. Nu va fi vreuna
să spună că forma sa-i bizară.

Sunt piesele de marmură atât de străine
şahului abstract, precum este mâna

care le mută. Poate destinul omenesc
de scurte plăceri şi lungi suspine

e instrumentul altuia. Îl ignorăm;
să-l numim "Dumnezeu" la nimic nu ajută.

Cum degeaba sunt teama şi îndoiala,

şi ruga nesfârşită pe care o începusem.
Din care arc a fost lansată săgeata

pe care Eu sunt? Ce vârf îi poate fi ţinta?

Jorge Luis Borges
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Este necesar să facem câteva
lămuriri, înainte de a începe această
expunere despre ocultismul la Jorge
Luis Borges, pentru că scopul
acestor rânduri nu este de a face o
lectură „ocultistă” sau „esoterică” a
operei Borgiene, presentându-l pe
autor ca pe un maestru ocultist sau
guru care s-ar fi folosit de scrierile
sale ca de o modalitate facilă de a
face cunoscute ideile transcendenta-
le sau îmcărcate de o mare însemnă-
tate magică. Ziceam că este bine să
clarificăm acest fapt, deoarece găsim
foarte des în diferite publicaţii,
demonstrații hermeneutice exage-
rate a unor elemente aşa-zis oculte
în opera lui Borges, chiar privind
unele scrieri în care nu există nicio
legătură cu ocultismul sau esote-
rismul.

Opera lui Borges, dimpotrivă,
se foloseşte de elemente şi semne
luate din diferite credinţe esoterice
ce s-ar putea cu uşurinţa interpreta
că reprezintă o modalitate folosită
de către autor pentru comunicarea
concepţiilor mai mult sau mai puţin
secrete în legătura cu aşa-zisele
stiinţe oculte; a existat chiar în
trecut o astfel de preocupare de a da
operei sale ca unic ţel acest fel de
interpretare.

În cazul nostru e vorba de ceva
mai simplu - încercăm să aratăm
felul în care un autor recunoscut ca
agnostic și nealiniat la niciun fel de
societate secretă sau organizaţie de
„căutători ai adevărului” a putut să
fie atras, totuşi, de lumea credinţelor
heterodoxe şi a găsit formula pentru
a le utiliza la un nivel pur literar cu
scopul de a crea unele dintre cele
mai inteligente opere de ficţiune
cum nu s-a mai văzut în limba
spaniolă. Bine-nţeles că nu este
vorba doar de unicul caz din istoria
literaturii; putem să amintim aici,
felul în care Umberto Eco, în
Pendulul lui Foucault, a folosit ele-
mente luate din ceea ce el însuşi a
numit ca „literatură de chioșc”
pentru a face o satiră eficientă
împotrivă tuturor sistemelor focali-
zate pe reflectarea realității în
întregul său absolut, aceea unde

semnele nu au adevărata lor
semnificaţie, ci doar funcţionează ca
elemente schimbătoare în cadrul
unei reţele infinite de corespondenţe
arbitrare (drept parodie, bineînţeles,
mă refer cu certitudine la propu-
nerile de interpretare a artei elabo-
rate de studioşii şi analiştii moşteni-
tori ai lui Derrida). Tot astfel, în
romanul său Opus Nigrum (L’Oeu-
vre au noir), Marguerite Yourcenar
consideră folosirea alchimiei Renaş-
terii ca suport de mare insemnatate
în desfășurarea narațiunii și descrie-

rea vieții lui Zenon, protagonistul
romanului.

Cazul lui Borges, deci, se înte-
grează în cadrul a ceea ce este o
modalitate normală de a scrie opera
literară, chiar dacă acest autor este
în mod probabil un precursor şi un
inspirator al exemplelor citate mai
sus. Gândirea lui Borges este mai
filozofică şi de continuă căutare de-
cât să se numească „ocultă”. Borges
a moştenit de la tătal său o clară
poziţie agonstică faţă de toate
problemele de tip religios. Jorge
Guillermo Borges, tătal scriitorului,
primise o educaţie protestantă din
partea mamei sale de origine engle-
ză, dar se arăta „în mod sfidător de
agnostic” la apropierea distinctelor
credinţe. Pe de o parte autorul de
care vorbim a primit de asemenea o
educaţie catolică din partea mamei
sale, dar la urmă a adoptat agnos-
ticismul cu nuanțe mai moderate,
dar destul de asemănător cu cel al
tătălui său.

Deci, toate referinţele (foarte
multe) prezente în opera sa,
reprezentând sisteme de gândire
religioase sau esoterice, trebuie să
fie luate în seamă ca rezultatul
natural al curiozităţii unui om de o
erudiţie deosebită cu construcţii
mentale extrem de sofisticate şi fără
îndoială mult mai excitante, din
punct de vedere intelectual, decât
alte forme de apreciere cu aspect
convenţional asupra realităţii. Des-
pre Borges s-a spus de foarte multe
ori că era stăpânul unei culturi en-

ciclopedice. Termenul este
chiar corect în cazul său,
căci el însuşi a mărturisit că
marea parte a cunoştinţelor
sale aveau la origine apro-
fundarea marilor enciclope-
dii, îndrăgite atât de mult de
Borges. Acest lucru, totuşi,
nu are nicio semnificaţie
denigratoare, pentru că
vechiile opere de acest fel
(precum aşa zisa enciclope-
die britanică), de foarte mul-
te ori prezentă în ficţiunile
borgiene, nu erau ca cele de
azi, simple rezumate ale

cunostinţelor de bază pentru uzul
studenţilor liceeni, ci adevărăte cărţi
cu orice fel de informaţie, inclusiv
acea considerată ca nenecesară.

De asemenea este nevoie să ne
oprim la termenii folosiţi de Borges
pentru a numi acest ansamblu de
cunoştinţe în scrisul borgian.
Expresia „ocultismul” este, cum
scriu Bauco şi Milloca, un termen
destul de generic, a căruia rază de
acţiune este foarte amplă şi diferită,
în concordanţă cu multiplele forme
ale gândirii, în acest sens ocultismul
ar fi căutarea cunoştinţelor superi-
oare şi ascunse prin cărări separate
de  raţionamentul vulgar şi de siste-
mele ştiinţifice consolidate. Pe de
altă parte, termenul „esoterismul”
este cel aplicat la un ansamblu de
doctrine cu caracter secret rezervate
unui cerc restrâns de iniţiaţi. Cuvân-
tul esoterism înseamnă „intern” din
limba greacă esoterikós. Docrinele
esoterice se configurează în cadrul
fenomelor culturale precum magia,
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alchimia, religiile misterelor şi
gnostice, cabala, ş.am.d. Elementul
de conexiune a grupurilor de iniţiaţi
este „transmiterea” tradiţiei secrete
care este în nucleul acestor doctrine.
Istoric vorbind, la aceste forme de
cultură, secretul putea fi înţeles în
două maniere, ca secret universal şi
inaccesibil, inclusiv pentru cei
iniţiaţi şi ca secret cunoscut, care
trebuia apărat prin tăcerea (linişte)
faţă de cei ne iniţiaţi.

Toate aceste idei, sunt de recu-
noscut în opera lui Borges, chiar
dacă putem găsi unele exprimări
ironice sau cu sensul umorului la
adresa ocultismului, inclusiv putem
găsi unele construcţii gramaticale
destul de elaborate pentru a le face
să recapete o însemnătate proprie,
particulară, a lui. De pildă, în poves-
tirea „Secta lui Foenix” Borges pune
în scenă o imagine proprie asupra
societăţilor secrete, ce posedă taina
care se transmite din generaţie în
generaţie. Totuşi în textele borgiene
se întrevede aspectul oarecum hao-
tic al doctrinelor esoterice, care, mai
ales în acest secol, au ajuns să fie un
sistem destul de darnic şi vast,
dispus să integreze într-un singur
bloc cele mai diferite concepţii,
inclusiv, uneori, cele contradictorii
şi venite din culturi diametral
opuse.

Interesul lui Borges pentru acea-
sta lume a ideilor se prezintă foarte
devreme, probabil la întâlnirea cu
opera lui Gustav Meyrink. În timpul
şederii sale în Elveţia, tânărul argen-
tinian  de 19 ani, ce fusese adus de
familia lui, a avut posibilitatea să
înveţe franceza şi latina pentru a
urma cursurile la College Calvin.
Spaniola şi engleza erau cele două
limbi native, în schimb germana a
fost o limbă pe care el a dorit să o
înveţe de unul singur pentru că o
considera limba filosofilor; se spune
că prima carte citită de Borges în
germană a fost romanul Golem a
scriitorului austriac Gustav Mey-
rink. Acest roman are ca subiect o
legendă cabalistică despre un rabin
din Praga ce face o figură din lut  ce

va deveni sluga lui. Această legendă
este un vehicul pentru care Meyrink
poată să-şi exprime slăbiciunea faţă
de ocultism, pentru filosofia hindu
despre redenţiune, chiar şi pentru
teosofia  D-nei Blavatsky.

Borges, deşi nu s-a dovedit
recunoscător influenţei lui Meyrink,
în mod vădit, îl are pe acesta
prezent în unul dintre cele mai
cunoscute poeme El Golem:

Cabalistul care a oficiat de numem
Marea fiinţă numită Golem
Acestor adevăruri le spune Scholem
Într-un loc ad hoc din al său volum...

Totuşi, Golem-ul  lui Borges este
o metaforă a existenţei umane însăşi
şi despre relaţia omului cu un
Dumnezeu posibil, este unul dintre
multele subiecte de origine esoterică
ce întregesc universul său. În
aceasta privinţă, trebuie să amintim,
că poate, o mai mare influenţă pe
acest tărâm a primit-o  într-o etapă
ulterioară prin prietenia cu pictorul
Oscar Agustin Alejandro Schulz
Solari, mai bine cunoscut cu pseu-
donimul Xul Solar.

Caracterul ermetic pe care
Borges vrea să-l atribuie operelor
sale se manifestă în mod explicit în
utopia literară care discută cu Bioy
Casares (cunoscută de foarte puţini
cititori) şi corespondenţa sa cu
criptologie asociată tradiţiilor esote-
rice. Prezenţa ameninţatoare a unei
oglinzi în locul unde scriitorul
vorbeşte cu Bioy Casares, aminteşte
că unul dintre heresiarţii lui Uqbar
spusese că oglinziile şi cupula sunt
abonimabile pentru că înmulţesc
numărul oamenilor. Această sentin-
ţă entuziamează aşa de mult pe
Borges că împreună cu Casares se
vor angaja într-o frenetică cerecetare
despre pământul imaginar. Se
dezlănţuie în felul aceasta un proces
de căutare ce se împarte în trei
direcţii principale, la fiecare dintre
ele, personajele înfruntând rezolva-
rea unei enigme ce se arătă, ca
imposibil de descifrat. În primul
rând, şi printr-o mişcare centripetă,
cititorul pătrunde în misterul lui

Uqbar ce este în realitate misterul
creaţiei, înterzis cunoaşterii ome-
neşti. Printr-o deplasare metonimi-
că, descoperim existenţa lui Tlon, o
lume ideală descrisă ca fiind una
dintre regiunile imaginare ale
literaturii lui Uqbar şi, deci, fără
conexiuni aparente cu realitatea. La
finalul povestirii, şi urmărind
mişcarea centrifugă, apare eclosiu-
nea lumii lui Tlon în lumea reală. În
cadrul acestei ultim spaţiu, în care
misterul se transmută şi se nivelează
cu lumea în care trăim, primeşte
numele de Orbis tertius.

La fiecare dintre aceste trei nive-
le se pomenesc referinţele membri-
lor, operelor, geografiile sau concep-
tele asociate cu Ordinul Rosicruci-
enilor. Organizarea lor cronologică
sugerează şi o paralelă între aceste
trei nivele ideale şi succesivele etape
în istoria acestei societăţi secrete.

În încheiere, vom reda ceea ce
scria Jorge  Luis Borges într-un eseu
întitulat, tocmai Cabala unde scria la
sfârşit ...”Am prezentat câteva
legende, dar vreau să mă întorc la
început, la acea doctrină pe care mi
se pare demnă de a fi luată în
considerare. La fiecare dintre noi
există o particulă din divinitate.
Această lume, fireşte, nu poate fi
operă unui Dumnezeu atotputernic
şi just, dar depinde de noi. Aceasta
este învăţătura pe care ne-o lăsă
Cabala, dincolo de a fi o curiozitate
studiată de istorici sau literaţi.
Precum marele poem al lui Hugo Ce
qui dit la bouche d’ombre, cabala ne-a
învăţat doctrina pe care grecii au
numit-o apokatástasis, după care
toate fiinţele, inclusiv Cain şi
Demonul, se vor întoarce, după
lungi transmigraţii, să se amestece
cu divinitatea de la care vreodată s-
au născut”.



(mario.castro.n@gmail.com)
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Francesco BALDASSI

Locuieşte în Cetatea Eternă unde a
văzut lumina zilei în 1938. A fost
învăţător. Şi-a făcut studiile la Părinţii
Capucini din Provincia Roma până la 24
de ani. Şi-a luat licenţa în pedagogie, cu o
lucrare despre Karl Raimond Popper.
Din 1969 a aparticipat la mişcările cultu-
rale ale tineretului roman şi a frecventat
sâmbetele literare de la librăria Ferro di
Cavallo. Din 1968 s-a situat pe baricadele
ideologice, culturale şi pedagogice de
stânga, dar aparent pe neaşteptate, la
sfârşitul anilor nouăzeci credinţa s-a
dovedit a avea câştig de cauză pentru
poetul şi romancierul (debutant) Frances-
co Baldassi. În opera sa poetică există
tentative de revenire la Ermetism în sen-
sul de poezie pură şi da abordare a abso-
lutului şi inefabilului. Temele fundamen-
tale nu pot fi decât cele compatibile cu
acest fel de matcă estetică: viaţa ca mis-
tuire, timpul care macină şi, mai cu sea-
mă, sentimentul înfricoşător al neantului.
Protagonist al unei astfel de confruntări
abisale, Baldassi încearcă, când cu lucidă
disperare, când cu o gravă, solemnă
bucurie, să-l populeze, să-i dea o formă,

să-i “îmbrace” nuditatea;
este vorba de un
experiment în acelaşi timp
filosofic şi existenţial, reali-
zabil prin actul poetic în-
suşi, prin melosul versuri-
lor şi imaginilor.

Cea mai recentă cule-
gere a sa, intitulată Divaga-
zioni sulla libertà (ed altre
poesie), va apărea în curând
la Editorul roman Solfanelli
şi atesta perpetua nevoie a
omului de cuget şi a scri-
itorului de a a-şi identifica
opţiunile şi propria viziune
asupra libertăţii, mai precis
întrepătrunderea între li-
bertatea de conştiinţă şi
atotputernica libertate a
inimii. Această indestructi-
bilă plinătate a libertăţii
umane se armo-nizează în desăvărşita
simfonie a Univer-sului, creaţie a Iubirii
divine, amintindu-ne de Sfinţii Părinţi ai
Bisericii (de poetul Grigore de Nazianz),
dar şi de Dante şi al său celebru vers

referitor la iubirea sacră ca primum
movens şi perpetuum mobile: ”L’amor che
muove il sol e l’altre stelle”.

Geo VASILE

Lunedi
dell’Angelo

Mi hai sorpreso, Signore,
lungo la via,
spaccato d’amore e di tristezza,
povero, sporco di polvere
e sudore, come uomo che cerca:
ma mon tardo di cuore
a capire.

Per questo T’ho amato e respinto,
T’ho supplicato e tradito,
nel mio buio di carne,
come un pazzo.

Quando mi scrollerai di dosso
questa scorza
carnata
nella mi anima di bestia ?

Lunea
îngerului

M-ai surprins, Doamne,
de-a lungul drumului
dezbinat de iubire şi  mâhnire,
sărac, plin de pulbere
şi sudoarea, ca omul ce se străduie:
neîndărătnic însă să înţeleagă
cu inima .

De aceea Te-am iubit şi renegat,
Te-am implorat şi trădat,
în bezna mea de carne,
ca un smintit.

Când o să-nlături de pe mine
scoarţa asta
încarnată
în sufletul meu de jivină?
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Notturno
I
La neve dorme
sotto immerse lastre di cristallo
Perché è notte e la luna è tranquilla
e il suo oro lucido
buca il vuoto di una
luminosa immortalità.

Dall’ombre
i latrati di un cane
scavano l’aria imbalsamata.

II
Ora la notte non ha tremiti,
Ripullula d’assenze.

Ma io mi turbo
per un’eternità lontana,
che dentro
mi dorme come l’anima.

Questa luce
4. Le cose reali, gli oggetti, i concreti

attributi del dolore, il tuo
viso così tenacemente
avvolto in una stella.

E il sogno e il colore
della mia età e dei tuoi
capricci.

E gli occhi cui
volevo domandare un giorno
da dove
nasceva questa luce
indossata dalle nostre parole.

5. Abbi per certo:
sono cosa fuggevole, ombra
attorno ai tuoi occhi
piccola conchiglia
spossata dalle ombre.Sono

smalto alle tue unghie
colore
che smetti al primo invito
d’una festa.

Nocturnă
I
Zăpada doarme
sub scufundate lespezi de cristal.
Fiindcă e noapte şi luna-i liniştită
şi aurul său lucios
găureşte golul unei
luminoase nemuriri.

Din umbre
lătratul unui câine
ciuruie aerul înmiresmat.

II
Acum noaptea nu se-nfioară,
mişună de absenţe.

Dar eu mă dau de ceasul morţii
pentru o-ndepărtată veşnicie,
ce înlăuntru-mi
doarme precum sufletul.

Această lumină
4. Lucrurile reale, obiectele, precisele

însuşiri ale durerii, al tău
chip atât de stăruitor
învăluit într-o stea.

Şi visul şi culoarea
vârstei mele şi ale
capriciilor tale.

Şi ochii pe care
voiam să-i întreb într-o zi
de unde se naşte această lumină
ce ne-nveşmântează cuvintele.

5.  De un lucru nu te-ndoi:
sunt un lucru nestatornic, umbră
ce dă ocol ochilor tăi
o o cochilie minusculă
vlăguită de unde. Sunt

smalţul de pe unghiile tale
culoare
de care uiţi odată cu prima invitaţie
la o petrecere.
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Consunzione
Concepirti così
come un destino
che volge la sua grazia
nella passione, e vincola
al silenzio operoso della vita.

Sarai tu a cogliere nella mente
il tratto che mi lega
alla terra.

*
Così oggi m’avvinghio,
con mani vegetali, allo sepecchio
che copre l’esistenza.

E inalterata ritrovo
la luminosità dei giorni
soccorsi dal fragore
della gioia;

e da tenerezze
soffiate dalla verde
luce che rade la sommità dei campi
e scivola nell’anima a cercare,

con ali di vento, il palpito
della profondità del sole.

*
Ed ecco: ora s’accende l’ultima
consunzione che illumina il percorso
della mia ventura.

Mistuire
Să mi te-nchipui astfel
ca pe-o soartă
ce îşi întoarnă harul
înspre pătimire, şi face legământ
cu-a vieţii prielnică tăcere.

Tu o să fii cea care-o să memorezi
semnul ce mă leagă
de pământ.

*
Astfel astăzi mă înfăşor
cu vegetale mâini, în oglinda
ce-acoperă existenţa.

Şi nevătămată-o regăsesc
a zilei luminozitate
căreia îi vine-n ajutor explozia
de bucurie;

precum şi duioşiile
suflate dinspre verdea
lumină razantă cu creştetul câmpiilor
şi-alunecă în suflet să dezvăluie,

cu aripi de vânt, palpitul
adâncimilor soarelui.

*
Şi iată: acum se-aprinde cea de pe urmă
mistuire iluminând parcursul
norocului meu.
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Emanuela ILIE

Poezia lui Cezar
Ivănescu

senţială, în procesul de coagulare a propriei
poetici, este apartenenţa lui Cezar Ivănescu la una
dintre cele mai cunoscute grupări care au animat

Iaşul cultural, permis ori subversiv: „Grupul orfic”,
cunoscut şi sub numele de „neoeminescienii de la Iaşi”,
înfiinţat în 1964 de către poeţii Mihai Ursachi, Dan Lau-
renţiu şi Cezar Ivănescu însuşi. Poetica acestei mişcări
literare vizează în primul rând întoarcerea la paradigma
poetică eminesciană, acordată cu revederea şi asimilarea
liricii interbelice româneşti şi a celei contemporane din
principalele limbi moderne. În al doilea rând, ea presu-
pune revenirea la originile autentice ale lirismului şi,
odată cu el, accesul către „sfere mai profunde, ca melosul
incantatoriu al unor invocaţii religioase arhaice, hermetis-
mul orfic sau esoterismul de diferite nuanţe, cum ar fi cel
rosicrucian de exemplu” (Mihai Ursachi). Sprijinindu-se
pe lecturi dintre cele mai solide, comentate în varii locaţii
(„filosofia lui Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Jung, isto-
ria religiilor şi esoterismul creştin, iudaic şi islamic erau
subiectele de predilecţie din lungile noastre conversaţii
din casa Culianu, din casa mea din Ţicău sau în plimbări-
le la Repedea, Breazu sau Bârnova”, îşi va aminti mai
târziu Magistrul din „mahalaua celestă, Ţicău”), orficii vi-
zează reinstaurarea raporturilor fiinţei poetice cu lumea
originară, arhetipală, în modalităţi doar în aparenţă
diferite.

Astfel, dacă Mihai Ursachi şi Dan Laurenţiu readuc
în atenţie îndeosebi substratul filosofic şi religios, aşadar
ceea ce primul numeşte „esenţele absconse, de extracţie
orfică şi creştină” ale poeziei, Cezar Ivănescu exploatea-
ză, până la saturaţie, latura incantatorie a limbajului liric.
Încă din ciclurile intitulate Rod (Rod, E.P.L., Bucureşti,
1968; Rod III, Cartea Românească, Bucureşti, 1975; Rod
IV, Bucureşti, 1977) este evident faptul că el mizează pe o
formulă poetică ce se revendică de la un lirism originar,
sincretic şi profund religios: strofele ce debutează întot-
deauna şi se încheie, adesea, cu semnul exclamării (după
model spaniol), conţin expresii cu o tonalitate arhaizantă
pronunţată, vocabule rare, refrene incantatorii şi figuri
retorice precum invocaţii şi interogaţii, părând prin
urmare a fi destinate recitării. De altfel, începând cu 1971,

poetul – ce-şi va cultiva obstinat o figură de trubadur sau
menestrel modern şi va încuraja titulatura de o nobleţe
uşor desuetă „Don Cezar” – începe celebrele sale specta-
cole de muzică şi poezie în care, acompaniat de propria-i
orchestră, intitulată „Baaad", îşi pune pe muzică versu-
rile, dar interpretează şi poeme de Pindar, Rutebeuf,
Villon, Baudelaire, Eminescu şi Bacovia.

Nu numai regimul „exaltat-jubilatoriu” (Ion Pop) al
discursului poetic marca Cezar Ivănescu este, categoric,
uşor recognoscibil, ci şi substanţa lui de fond, îndatorată
profund dialecticii Eros-Thanatos: „!frumoasă şi perfectă
ca Moartea-n care toate/ se-adună cu-nveliş, îţi jinduim
toţi clipa/ când goală-n faţa noastră vei apărea lucind:/
o, urletul cu care te despicarăm, Moarte,/ o, sângele pe
buze al primului hymen!” (Prima fecioară a omului). Pre-
zenţă dominatoare în teritoriul poetic circumscris între
primul Rod şi ultimul Jeu d'Amour, moartea, „cuvântul
acesta atât de perfect”, apare frecvent antropomorfizată:
o întâlnim în ipostază de femeie cu ascendenţă baudelair-
iană, „Moartea-aceea cu râs frumos”, şi chiar ca un fel de
Lolită, emanând în egală măsură angelic şi demonic,
suavitate şi grotesc, senzualitate şi spiritualitate: „!
presimt cum va/ veni moartea [...] într-o dimineaţă/ ca
aceasta, ducându-mă la apă am întâlnit o fetiţă/ pe care
ţi-am arătat-o şi ţie,/ numind-o un pic depravată,/ căci se
purta cu o rochie albastră / cu un umăr gol... / am privit-
o mai cu atenţie/ şi m-au surprins/ ochii ei încercănaţi
enorm/ şi buzele palide de femeie/ şi glasu-i moale ca o
deschidere de petale – / am întrebat-o: cine eşti? tu eşti?/
şi mi-a răspuns: eu sunt!" (La Nymphette). În altă parte,
moartea (tot feminizată!) apare ca o siluetă indistinctă,
împleticită, dar feroce: „iată-n această dimineaţă o formă
feminină ivită/ din faţă: ovalul ei e exact, or merge

E
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împleticit, lent,/ cu siguranţa lucrurilor moarte – ca un
soare placid/ închizându-se-n boltă, – dezvirginarea ei s-
a întâmplat/ în noaptea care a trecut şi gura ei întredes-
chisă/ dezvăluie ferocitatea şi albeaţa dinţilor;/ carnea ei
a simţit cu acuitate în delirul masculului/ exactitatea şi
răceala unui sicriu ca o compactă formă/ în aer”.

Aproape fără excepţie, poemele thanatice sunt, ca şi
aici, impregnate de un puternic erotism – şi, invers,
poemele de dragoste sfârşesc cel mai adesea în elogiu al
morţii, în aşa fel încât se poate vorbi, cu adevărat, de un
amestec inextricabil de iubire şi moarte în poemele lui
Cezar Ivănescu: „Nu întâmplător, prin joc şi dragoste,
poetul îşi iniţiază didactic iubita în tainele lui Thanatos.
În clipele de desfătare erotică, el picură veninul extincţiei,
îndrăgostiţii beau dintr-un filtru ucigător. Dorinţa e
devorată de spaima morţii, candorile capătă frumuseţi
misterioase, decrepite” (Daniel Dimitriu). Chiar şi în
poemele în care senzualitatea este substituită de ceea ce
Georges Bataille numeşte „erotismul sufletului”, iar actul
de comuniune se proiectează în plan oniric, cuplul are
revelaţia pierderii definitive, a morţii. Identic se finalizea-
ză şi anamneza transcrisă într-o cunoscută reprezentare
alegorică a iubirii-moarte, Amintirea paradisului: „Când
eram mai tânăr şi la trup curat/ Într-o noapte floarea mea
eu te-am visat:/ Înfloreai fără păcat într-un pom adevă-
rat/ Când eram mai tânăr şi la trup curat// Nu ştiam că
eşti femeie – eu bărbat/ Lângă tine cu sfială m-am
culcat./ Şi dormind eu am visat, tu visând ai lăcrimat/
Când eram mai tânăr şi la trup curat.// E pierdută
noaptea aceea de acum/ Carnea noastră doar mai ştie-al
ei parfum./ Poamele ce-n pomi azi stau, gustul cărnii
tale-l au/ Şi cad toate (mâine) putrede pe drum”.

Predestinate morţii par a fi şi personajele de fundal
din opera poetică a lui Cezar Ivănescu. Impresia este cau-
zată de automatismul, stereotipia gestuală care le
dezumanizează, facilitându-le, în schimb, desenul simbo-
lic. Personajele frecvent descărnate, dezumanizate sau
pierdute în negura uitării (Bătrâna Ezo, cele trei femei din
„oraşul acela bolnav”, descrise în Rimaya, Nenumita pier-
dută în Copilăria lui Ario Paradis, acel Mil ambiguu,
invocat să vadă „altarul lui Raz” în La Baad, Orur, a cărui
mamă moartă este cântată într-un superb Bocet, Maria
Creaţa, „târfa oraşului/ de vârsta bunici mele” – Perfec-
tum, Nadam ş.a.) dau la început senzaţia că simbolizează
Maladia, Păcatul, Erosul despiritualizat, Puritatea pierdu-
tă sau Estropierea, deopotrivă fizică şi morală, dar ajung,
finalmente, să fie percepute ca altfel de nume sau prefi-
gurări ale Morţii. Schimonosite într-o gestică stereotipă,
imuabilă, ele apar, funest, în toate secvenţele veritabilei
coborâri infernale ale actantului (descensus ad inferos), de-a
lungul şi la finele căreia guvernează, freudian, aceeaşi
spaimă organică, cea determinată de certitudinea
extincţiei lente.

O atenţie specială trebuie însă acordată unei figuri
emblematice din universul poeticii cezarivănesciene,
Mama. Tulburătorul Bocet de la moartea mamei lui Orur
(în mod cert, un alter ego al poetului), unele dintre com-

plicatele Jeux d’amour, câteva dintre Balade şi, aproape în
întregime, ciclul Rosarium constituie, în fapt, remarcabile
exerciţii de reflecţie pe marginea cultului marianic. Cultul
Morţii-Mamă, izbăvitoarea lumii, cea perpetuu adorată,
este una dintre statornicele obsesii ale lui Cezar Ivănescu
şi, cu siguranţă, fixaţia care a alimentat lecturile psihana-
litice ale operei sale (Laura Pavel, spre exemplu, a putut
identifica, în lunga epopee a Baaadului, „un veritabil
complex al lui Oreste” (?!). Nici vorbă, însă, de vreo
dorinţă de anihilare sau de agresare a maternităţii.
Dorinţa de cealaltă ca manifestare perfectă a animei
sfârşeşte, ce-i drept, adesea în reverie întunecată, chiar
morbidă: „!să se topească trupul râvnit ca untdelemnul,/
să curgă-ncet spre mine să-mi scalde carnea-n el,/ ca sex
matern să mă redea acum şi-n ceasul morţii mele”, citim
in Copilăria lui Ario Paradis. Dar fantasma intens erotizată
a maternităţii protectoare are o funcţie bine determinată:
ea îi facilitează fiului contopirea cu moartea, aşa cum se
întâmplă, spre exemplu, în splendidul poem Doina (Părul
cel mai lung din lume), inclus în volumul Doina (Bucureşti,
Cartea Românească, 1983). Suferinţa pierderii mamei este
contrasă, aici, într-o sfâşietoare litanie, alcătuită după un
tipar folcloric distilat în forme de cert rafinament stilistic:
„!ţi-ai crescut parcă anume/ părul cel mai lung din
lume/ ca-ntr-un giulgi să-ţi ţii într-însul/ trupul tău curat
ca plânsul/ lin pornit şi-ncheiat lin/ ca-ntr-o şoaptă de
amin... // eu de-acuma ţi-s străin...// nu mai vii şi nu
mai vin/ să mă-mbăt de sfântu-ţi vin/ unde-n vin găsesc
venin /eu de-acuma nu mai vin...// unde vin găsesc
venin...// nu-i mai ştiu nici cui mă-nchin,/ pe ce perină
mă-alin, /nu-i mai şti cum mă clatin/ ca frunzuca de
arin,// nu-i griji pe unde-nsăr/ ca o mumă-ntr-adevăr//
nu-i griji pe unde-nsăr...// unde-nsăr cu moartea-nsăr,/
Muma celui mai lung păr,// unde-nsăr, cu Moartea-
nsăr/ Muma celui mai lung păr!”. În imediata vecinătate
aş aşeza antologicul Rosarium (Ave Maria), în care Nicolae
Manolescu a descoperit „un canon gregorian sui-
generis”: „! Eu de niciundelea venit,/ în trupul tău tu m-
ai primit,/ Ave Maria, Ave Maria,/ cu trupul tău m-ai
încălzit,/ cu trupul tău tu m-ai hrănit,/ Ave Maria!//
[…] ! eu de niciundelea venit,/ un venitic ce-i pământit/
nu îţi las ţiia, nu îţi las ţiia/ decât calvarul nesfârşit,/
Hristos prin sine-adeverit/ eşti tu, Maria!”.

Deşi fixată într-un cadru ideal – Baadul, legiferat
drept o „desăvârşită transcendenţă a Morţii – / Argos al
crimei/ Thebă a incestului,/ Egipt al robiei/ Canaan al
făgăduinţei/ mizeră drojdie a visului”, în sfârşit, drept
spaţiul perfect de textualizare a morţii („aşteptând să
vină moartea/ treaz lucrez pentru gloria ei” – La Baaad) –
mitologia aceasta lirică este puternic ancorată în mai
multe culturi. S-au şi descoperit, în poezia lui Cezar
Ivănescu, influenţele cele mai diverse: poetul ar fi fost
marcat de David şi marii mistici creştini (San Juan de la
Cruz şi Tereza de Avila), de poeţi damnaţi precum
François Villon, Charles Baudelaire şi Lautréamont, de
Bacovia, Blaga, Arghezi şi Emil Botta, el „alipind nuclee
acuzat romantice (care vizează coborârea în sinele fiinţei,
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erosul thanatic şi mariajul morbidului cu Witz-ul), senti-
mente tipice lirismului modern (cultivarea absurdului
existenţial, a metamorfozelor şi a „ţipătului” în cadre ex-
presioniste, „serializarea” poeziei) şi caracteristici de
extracţie barocă (meraviglia, conceptualism ş.a.m.d.)”
(Dan C. Mihăilescu).

Foto: Marcel Cahniță

Într-un mod paradoxal, chiar şi originalitatea (totuşi
indiscutabilă!) a liricii lui Cezar Ivănescu este conferită
tot de racordarea la tradiţie, însă la cea orfică. Nu numai
latura incantatorie a limbajului său, ce trimite în mod
evident la un concept esenţial în miturile orfice (epoide-
incantaţia), probează acest tip de influenţă. La fel ca şi
ceilalţi „neoromantici” ieşeni, Cezar Ivănescu pare atras
şi de problematica de fond pe care o cultivă credinţa şi
lunga tradiţie orfică: metensomatoza (trecerea psyché-ei
dintr-un trup într-altul şi captivitatea ei în corporal,
aşadar sinonimia soma – sema), respectiv imperativul
sufletului nemuritor de a se elibera de trup la sfârşitul
unor vieţi succesive şi a se uni, din nou, cu divinul
originar (cf. Reynal Sorel, Orfeu şi orfismul, 1995). O
dovedeşte utilizarea unei serii interesante de simboluri şi
semne orfice, prelucrate în scenarii iniţiatice lesne
comparabile cu tiparul catabazei lui Orfeu, din moment
ce se articulează pe acelaşi concept esenţial: teletai (riturile
tainice). Astfel, însăşi metafora-simbol dominantă, ce dă
şi titlul primelor sale cărţi, rodul, devine un semn al
fertilităţii şi regenerării perpetue întru moarte. Echivalen-
ţa rod-moarte este realizată, undeva, fără nici un rest
(„rotundul rod ce-i moartea: rotund precum era
rotundul/ când nu existau cranii/ rodul acesta crema-
torial”), căci fiinţa cezarivănesciană pare marcată de la
început de morbul descompunerii lente, insidioase,
voluptuoase. Marca definitorie a acestei fatale predesti-
nări este trupul, închisoarea carnală a cărei contemplare
provoacă repulsie ori spaimă: „nu-şi uită carnea tiparul ei
ciudat!/ veşnice creştete umede se-ndeasă spre mine/ ca
o pasăre deasupra unei oştiri le văd foind şi mă sperii,/
nu-şi uită carnea tiparul ei ciudat!// !niciun rege-al

înţelepciunii n-o pipăie,/ ci mâini brutale ca satârul. eu/
stau la marginea speţei mele/ şi cu durere-mi privesc//
părţile ruşinoase-ale trupului/ şi ca un lumânărar/
imploraţia mi-o îndrept/ spre pâlpâirile capului meu
galben:/ o, aminteşte-ţi, cât de puţin,/ cum arăta tiparul/
acelui vas uşor/ în care rodul ni-l purtam surâzâtori!”
(Rod, III). Cu frecvenţă şi finalitate similare apare şi
viermele, care în mitologiile consacrate este un chiar un
simbol „al tranziţiei de la pământ la lumină, de la moarte
la viaţă, de la starea larvară la zborul spiritual” – Jean
Chevalier, Alain Gheerbrant). Viermii se vor hrăni din
„trupul înflorit şi plin” al lui Ilen (La Baaad), de „viermii
teribili” este ameninţat şi „trupul alb de fată care vei
muri” al nimfetei suav-parşive (La Nymphette), de pe bu-
zele celui ce îşi sărută, în vis, mama moartă se desprinde
tot „frumosul vierme inelar” (Rod) care marchează dis-
tanţa între viaţă şi moarte – la fel ca în cunoscutul raport
testimonial debutând cu: „zic o vorbă: între perfecţiunea
vieţii/ şi a morţii un vierme cât un cal sălta” etc.

O secţiune oarecum surprinzătoare a creaţiei lui
Cezar Ivănescu, cea reprezentată de Sutrele muţeniei
(Editura Princeps, Iaşi, 1994), ilustrează, în fine, influenţa
filosofiei budiste asupra poeziei, dar şi asupra vieţii
autorului (Cezar Ivănescu se mărturisea, în acea perioa-
dă, din ce în ce mai atras de „orizontul de gândire india-
nă”; mai mult, într-un interviu din 2002, poetul avea să îi
recunoască deschis lui Nicolae Coande că „efortul meu
de o viaţă a fost să urmez calea de înţelegere deschisă de
un Mare Maestru, Ananda K. Coomaraswamy şi să
primesc budismul cu mintea şi inima unui creştin”).
După un model recunoscut în titlu (sutra este un tratat
indian ori culegere conţinând proză aforistică, reguli de
ritual, de morală, de filosofie sau referitoare la viaţa
zilnică), cartea sublimează o întreagă filosofie asupra
existenţei ca pe-trecere iniţiatică, accentuând necesitatea
asumării unui cod atitudinal în care să primeze smerenia
şi asceza. Proiectate astfel, Sutrele muţeniei formează o
carte a fiinţei în căutarea Fiinţei: „!pudoarea nărilor,/
pudoarea mâinilor,/ parfumul Domnului închid:/ Te
miros cu mirosul câinilor,/ Ţie mă-nchin/ cu mâinile,/
precum înalţ un zid!”(Sutra VI). Proces torturant nu
pentru că presupune un lung şir de umilinţe şi lipsuri
autoimpuse, ci pentru că trece, obligatoriu, prin revelaţia
metamorfozei negative a căutătorului: „!frumos am fost
precum/ efebul de la Marathon/ şi meşterii Athenei
bătură o medalie/ de aur, să rămână chipul meu/ de-a-
pururi tânăr şi strălucitor!// !acuma sunt bătrân şi/ mi-
am pierdut şi toată strălucirea/ şi-orice beţivan mă-
njură/ în porturi, prin tavernele Athenei;/ ce mai contea-
ză acest zombi,/ Sufletul meu e-nmormântat acolo/ în
Glorie: frumos efeb mort,/ singur înfruntând întreagă/ o
oştire de barbari!”.

Aşa cum este turnat în efigia propriei opere, chipul
poetului Cezar Ivănescu nu pare, din fericire, a fi suferit o
metamorfoză similară. Sfâşietoarea voluptate cu care îşi
cântă, fără preget, sfârşitul încă mai conservă acestui
Frumos efeb mort o strălucire până acum neegalată.
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Ioan HOLBAN

Un înger răstignit
pe gură

rozator în romanele Joia
pati-milor (1981) şi Zborul
gâştei sălbatice (1989),

publicist în Ferestre (1990), critic
literar în Magda Isanos. Drumul spre
Eleusis (1975) şi Grigore
Alexandrescu. Parada măşti-lor
(1981), autor al unui eseu remarca-
bil, nedrept de puţin comentat şi
citat, intitulat Meşterul Manole sau
ima-nenţa tragicului (1986), Horia
Bădescu rămâne, în primul rând,
poetul din Marile Eleusii (1971),
Nevăzutele Urse (1975), Cântece de
viscol (1976), Ascunsa trudă (1979),
Recurs la singurătate (1982), Starea
bizantină (1983), Apărarea lui Socrate
(1985), Anotimpurile (1986), Furcile
caudine (1991), Lieduri (1992), Fierul
spinilor (1985), Ronsete (1995),
Portret apocrif (1998), Ziua cenuşii
(2000), Pielea îngerului (2007) şi Vei
trăi cît cuvin-tele tale (2010).  Lirica
sa, ca, de altfel, a majorităţii poeţilor
din promoţia ’70, a stat mereu sub
semnul căutării a ceea ce aş numi
diferenţa specifică, al încercării de a-şi
formula un registru stilistic şi
tematic, la început prin raportare la
modalităţile poetice impuse de
generaţia lui Nichita Stănescu{ XE
"Stănescu, Nichita" }, Adrian
Păunescu{ XE "Păunescu, Adrian" },
Ioan Alexandru{ XE "Alexandru,
Ioan" }, Ana Blandiana{ XE
"Blandiana, Ana" }, Cezar Baltag{ XE
"Baltag, Cezar" }, Constanţa Buzea{
XE "Buzea, Constanţa" }, constituite
deja în anul debutului lui Horia
Bădescu, 1971, apoi, prin diferenţiere
de poezia generaţiei ’80 care a reuşit
să asimileze (ori numai să
influenţeze) nu puţini poeţi din

promoţiile anterioare.
Acest efort de
individualizare este
vizibil şi în poezia lui
Horia Bădescu; lectura
acesteia trebuie să ţină
seama de caracterul ei
polemic implicit, de
„fronda“ la care a fost
într-un anume fel obligată pentru a
se „despărţi“ mai întâi de Nichita
Stănescu{ XE "Stănescu, Nichita" },
apoi de Mircea Cărtă-rescu{ XE
"Cărtărescu, Mircea" } şi de ceilalţi
poeţi de după 1980.

Faptul este sesizat de Liviu
Petrescu{ XE "Petrescu, Liviu" } într-o
pertinentă prezentare a volumu-lui
din 1987, Anotimpurile: „în vreme ce
noile promoţii de poeţi – spunea
criticul – se întrec în a implementa, în
gesticulaţie şi limbaj, stilul lipsit de
ceremonie al cotidianului, Horia
Bădescu mai are candoarea, superba
candoare de a cultiva poezia în formă
fixă, structurile canonice, inventând,
chiar, această fermecătoare combinaţie
de rondel şi de sonet, care este
ronsetul“. Chiar dacă „fronda“ lui
Horia Bădescu se exprimă nu doar faţă
de noile promoţii de poeţi, ci trebuie
căutată şi în raporturile cu lirica
generaţiei ’60, intenţia diferenţierii este
evidentă. Poetul regăseşte virtuţile
„cântecului simplu“, muzicalitatea şi
expresivitatea versului „clasic“,
valorile sale stilistice şi tematice:
„Cade zăpada,/ cade de zile;/ de mai
sunt vorbe/ vorbele zi-le!/ Cade
zăpada,/ cade de veacuri;/ dacă mai
suntem/ suntem sub praguri./ Cade
zăpada/ de-o veşnicie;// de ne mai
ştie/ cine ne ştie?“ (Mică baladă).

Tonul baladesc, elegiac este susţinut,
adesea, de sonorităţi specifice liricii
populare: „Zică-se cântecul mierlei/
prin aerul pur de armindeni;/ va să
ne-nvăluie soarele, marele,/ de
pretutindeni, de pretutindeni./ Zică-se
cântecul cucului/ pe de sub pleoapa
pădurii;/ tremure-şi frunzele nucului/
iarăşi spre noi augurii./ Zică-se
cântecul ploii/ peste mirările râului;/
spele-se mugurii, noii,/ cu apa verde a
grâului./ Zică-se cântecul pomului/
din rădăcină în rădăcină;/ peste
cuvintele omului/ fie înaltă lumină!“
(Cântec de mai). Acestei sfere i se
circumscriu, înainte de toate, motivul
trecerii şi ideea procesualităţii, a evoluţiei
timpului şi a involuţiei fiinţei; „cinicul
ciocan“ al vremii, „cornul anilor
sunând“, petrecerea zilelor dând
sentimentul îndepărtării şi pierderii
(„scădere e în toate“, se spune într-un
Ronset), rotirea anotimpurilor şi a
minutarelor „ceasului“ cosmic acţio-
nează mecanismele şi resorturile din
angrenajul vârstelor eului. Axul lumii
uneşte fiinţa cu universul, „vama“
zilelor este ipostaza terestră a vămii
timpului, Ursa, Orionul, Calea Lactee
îndepărtându-se pe măsură ce nisipul
din clepsidra vieţii se risipeşte:
procesualitatea „semnelor“ de pe
firmament şi succesiunea anotimpuri-
lor constituie reprezentările duratei

P



Iarna 2012 | Contact international 169

umane care se îndreaptă inexorabil
spre vama pustiului: „E toamnă,
pustiu de lumină,/ creşte amurgul,
ora declină,/ cade roadă, cade frunza,
cade cuvântul,/ se umple de sine
pământul,/ vin nopţile reci, cade
bruma,/ pe mâini ne alunecă viaţa,
postuma,/ bate la porţi Orionul,
vremea, vecia/ şuieră-n oase pustiul
pustia“ (Autumnalia). Acestei teme,
dominante în primele cărţi, i se
asociază în Anotimpurile opoziţia
dintre „răceala“ Nordului şi „căldura“
Sudului, dintre zăpezile iernii
„sarmatice“ şi „lumina de la Epidaur“;
fiorul din „suflarea Septentrionului“ şi
nostalgia Sudului solar sunt reperele
între care pendulează trăirile lirice din
primele cărţi. Sentimentul tragic al
trecerii duratei şi al procesualităţii
timpului este susţinut de accentele
expresioniste ale planului imagistic:
„Ninge-n sarmatice aspre ţinuturi;/
iarnă adâncă, fără liman./ Ninge în
tine; n-ai cum să scuturi/ zilele,
nopţile, lunile, ani!/ Ninge întruna,
totu-i o ceaţă,/ ninge în lucruri, ninge
în cer,/ cade zăpada, ninge de-o
viaţă/ şi nu ştii astăzi, mâine sau ieri./
Nu mai sunt oameni, nu mai ai
nume,/ semnele, urmele nu se mai
ştiu,/ cade zăpada, ninge de-o lume/
pe universu-ngropat de viu!“ (Iarnă
sarmată). Zăpada este „satârul“ sau
„ghilotina“ din „abatoarele purităţii“,
este făina din „trupul spintecat al
îngerilor“, venirea toamnei înseamnă
„surparea umbrelor“, respiraţia verii
se simte la fel, cu buzele „lipite de
gura apocalipsei“, peisajul perceput
totdeauna la limitele sale se deschide
spre înalt, căutând amplitudinea
pentru a sfârşi în maelstromul
răsuflării cosmosului, a timpului care
îşi devoră fiii: sentimentul trecerii este
în poezia lui Horia Bădescu nu doar
melancolie şi tristeţe, ci se identifică,
aproape mereu, cu spaima sfârşitului:
„Ninge fantastic, ninge-apocaliptic,/
pământul tot s-a ridicat la cer,/ pustia
ni se umflă peste tâmple/ cu pântecul
seminţelor în ger;/ ninge sălbatic,
rezemat în hăuri/ ugerul norilor
atârnă greu/ şi peste sfârcurile lui
umflate/ îşi pune gura lacom
Dumnezeu;/ ninge fantastic, ninge-
apocaliptic/ sângele nostru s-a umbrit

de frig/ şi agăţat de marginile lumii/
te strig, te strig, te strig, te strig!“
(Diluviu). Faţă de frecvenţa mare a
apariţiei acestor imagini care transpun
liric o „conştiinţă apocaliptică“,
sugestia sevelor ce zvâcnesc în
seminţele ascunse şi „bucuria sfântă
de a fi“ au doar semnificaţia unor
izbucniri ale viului care aşteaptă
zadarnic anotimpul când „se (re)face“
lumea; vara şi „ţipătul însorit al
trupului“ sunt alte semne ale pustiei:
„Printr-o târzie vară a păsărilor/
lunecând în uitare/ şi-n ţipătul însorit
al trupului/ până unde dunga
mestecenilor/ naşte ochiul pustiu/ al
pustiei“ (Până unde).

O modificare radicală de viziune
se petrece în Furcile caudine, carte
care adună poeme cenzurate vreme de
aproape un sfert de veac, din 1965
până în 1989. Explicite sau nu, „perso-
najele“ cărţii din 1991 şi, desigur,
reperele lecturii sunt poetul şi cenzorul;
„Îmi pun căpăstru, mă strunesc în
hăţuri,/ mă scot la iarmaroc cu
fudulie; mai marii-mpărăţiei de
hârtie/ îmi pun pe greabăn şaua cu
răsfăţuri./ Stau smirna-n rând, mă
ploconesc la semn,/ precum supuşii
lui Senackerib/ pe pielea-mi jupuită,
jalnic scrib,/ să-mi şterg de scârbă
cizmele mă-ndemn./ Sunt ca o fiară
încercând pe vatră/ sămânţa libertăţii-
n arşi cărbuni,/ cu laba închiriată şi
săltată/ baletului grotesc al celor
buni/ să-şi simtă botniţa-n eternitate/
înţelegând că altfel nu se poate“ (LV,
1983). Luând aminte la anii când au
fost scrise poemele refuzate de
cenzură, se poate constata faptul că
majoritatea aparţine anilor ’80; din
această perspectivă, cartea lui Horia
Bădescu, ca şi alte volume publicate de
poeţi cunoscuţi, după 1990, dă seama
despre „dinamica“ epocii, lămurind
cititorul asupra momentelor de
ofensivă a ideologicului şi politicului
asupra literaturii. Vom găsi, aşadar,
refuzuri datorate unor cuvinte între-
buinţate ironic în poezie după ce vor fi
făcut o prodigioasă carieră în limba de
lemn (cum e trebuie din poemul De la
stânga la dreapta, datat 1965). Pe
măsură ce conştiinţa scriitorului se
radicalizează, apar accentele pamfletu-
lui, nemulţumirea şi revolta gâlgâie în

vers, starea pare a fi explozivă;
poemele scrise în tonalitatea pamfle-
tului sunt agresive, cu totul neconve-
nabile chiar şi cenzorilor mai „îngă-
duitori“ de la începutul anilor ’70; ele
se datoresc, însă, şi unei anume
„naivităţi“ a scriitorului român din
acei ani, care se mai iluziona încă la
umbra libertăţilor afişate de putere la
sfârşitul deceniului şapte: „De strigi
mai tare e cu-atât mai bine,/ din
zornăit de zale faci eroul/ Cu cât mai
găunoasă, bolta ţine/ în pântecul
nimicului ecoul./ Urlaţi cât vreţi, de
asta e menirea/ dumnezeiescului
rostirii har!/ Ţineţi-vă în rang cum vă
e firea,/ din rege mândru până la
portar,/ şi v-ascultaţi!/ Săracă sărbă-
toare/ în jocul palmei fără de ruşine/
Din morile de vânt acum pe care/ o
socotiţi că macină mai bine?/ Eu sunt
nebun. Dar voi, cei judecaţi,/ spre ce
vedenii paşii vă-ndreptaţi?“ (XL,
1974). Pe măsură ce se înăspreşte
cenzura (după 1980), expresia lirică a
revoltei îmbracă tot mai mult haina
aluzivului, se transformă în clasica
„şopârlă“; iată un exemplu: „Cum
vreţi să mă tem de exil/ dacă nu m-am
temut să stau/ atâţia ani printre voi?/
Cum să-mi fie frică de moarte/ dacă
nu m-am înspăimântat/ să trăiesc“.
Această a patra dintre cele Cinci
scrisori socratiene, scrisă în 1981, deşi
foarte directă, avea pavăza destinului
personajului antic; „potriveala“ a
deranjat, nu într-atât însă cât să con-
ducă la pedeapsa interzicerii semnătu-
rii, cum s-a întâmplat altor poeţi. Mare
parte din poemele „căzute“ în această
perioadă transcriu tragica răzvrătire a
poetului împotriva propriei condiţii:
„Vine noaptea/ stai la capătul lumii/
privind în neant./ Ei, da, e o imagine/
pe care o ronţăi cu satisfacţie/ sugând
ţâţa grasă a laşităţii/ Stai la capătul
semnului/ puţind de metafore/ şi de
sentimente sublime,/ îndurerat/ căci
arta se face cu suferinţă/ Ia-ţi crucea,
Isuse/ şi umblă!/ Ce plăcere mai
mare/ pentru haita de târâturi/ decât
prada lacrimilor noastre./ Încoardă-ţi
suferinţa,/ plângi pentru ei/ şi te vor
răsplăti/ cu aplauzele eternităţii/ Vine
noaptea,/ stai la capătul lumii/
privind în neant“.
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„Iar dacă Fiinţa are un sens, şi are
unul, atunci şi Poezia îl are. Sensul
Poeziei este starea de cuvânt, aşa cum
sensul clopotului este starea de sunet,
aşa cum sensul pietrei e starea de
tăcere. Starea de cuvânt, adică jupui-
rea Fiinţei de eternitatea istoriei.
Precum altădată sfântul Bartolomeu,
Poezia se duce să-l întâlnească pe
Dumnezeu purtând pe umărul însân-
gerat propria piele, viaţa poetului“. S-
ar părea că „eroul liric“ din acest
cuvânt înainte la volumul Fierul
spinilor, care ţinteşte însă spre toate
cărţile publicate de Horia Bădescu
după ce va fi tras linia cu Furcile
caudine, este ceea ce s-a numit omul de
hârtie, una din figurile obişnuite de-
acum ale prozei şi poeziei noastre de
după 1980; Horia Bădescu însă
radicalizează perspectiva acestei legă-
turi dintre cel-care-trăieşte-scriind şi
propriul text, diversifică înţelesurile
sintagmei, îndreptându-le spre alte
orizonturi: omul de hârtie este în
creaţia acestui protagonist al noii
literaturi un om în hârtie a cărui
existenţă se desfăşoară în chiar textura
paginii, între filele scrise, între cele

albe, circulând de la un text la altul.
Această modificare a perspectivei
implică numeroase alte schimbări atât
în privinţa calităţii filtrului de

percepere şi prelucrare a realului, cât
şi în aceea a sensului unor cuvinte ce
definesc, în noile accepţii, o poetică
originală. Astfel, sintaxa, poate în
primul rând ea, nu este aici doar un
concept lingvistic; sintaxa e fiinţa,
textul dobândind corporalitate, în
vreme ce pronumele atât de des
întâlnite în poezie devin, la Horia
Bădescu, cuvinte care se cheamă într-
un discurs îndrăgostit: „Să treci prin
toamnă,/ printre porumburi uscate,/
limba trenului la urechea/ morţii;/ să
treci prin toamnă,/ linia vieţii
neterminată;/ cineva,/ cineva închide
palma/ la capătul lumii“ (Chiroman-
ţie). Acesta este modul în care Horia
Bădescu, ca şi alţi poeţi ai noii
literaturi, creează ceea ce se cheamă o
lume, un univers liric: nu e un „dat“,
nu e o sumă de imagini care să se
aşeze în vers dinspre real spre
ficţiunea paginii, ci un proces, o
continuă devenire, imprevizibilă, în
perpetuă modificare de la un text la
altul, de la o carte la alta.

Într-o artă poetică prin care se
deschide volumul Ronsete, Horia
Bădescu defineşte principiul de

funcţionare a acestui mecanism: „Ţi s-
a părut sau nu ţi s-a părut?/ Cine să
ştie dacă-a fost ce-a fost?/ Din
întrebările fără de rost:/ Cu viaţa ta

poţi spune ce-ai făcut?/ A fost să fie că
te-ai fi născut,/ a fost să-ţi fie trupul
adăpost./ Printre cuvinte, dedulcit la
post,/ Cu viaţa ta poţi spune ce-ai
făcut?/ Ascultă orele gemând în rut./
Cum să opreşti ce nu e de oprit?/ Pe
limbi de ceas Iisus e răstignit./ Cu
viaţa ta poţi spune ce-ai făcut?/ Ai
mai putea s-o iei de la-nceput?/ Ţi s-a
părut sau nu ţi s-a părut?“ (Ţi s-a
părut sau nu ţi s-a părut?). Sunt aici
două alternative – viaţa şi traiul, trăirea
şi cuvântul – care circumscriu două
poetici diferite, rezumând, în fapt,
istoria poeziei: între construcţie şi
deconstrucţie s-a scris poezia, între
efortul constituirii unei ficţiuni în
cadrele realului şi tentativa de a
desface acel real. A trăi în timpul
cuvintelor înseamnă, în noua poezie, a
se pulveriza într-un mozaic a cărui
regulă de organizare scapă determină-
rilor cunoscute din poeticile tradiţio-
nale: autorul de-construieşte o realitate
în infinitatea componentelor ei,
contestând „istoricitatea“, axa
paradigmatică şi optând pentru
simultaneitatea actului trăirii cu acela
al scrierii. În această subtilă deplasare
de sens şi de perspectivă se găseşte şi
mult căutata „diferenţă specifică“
dintre modernism şi postmodernism:
figura celui-care-scrie-trăind, afirmată
pe parcursul atâtor experienţe poetice,
de la romantism la expresionism şi de
la simbolism la mişcările de avangar-
dă, se transformă, în postmodernitate,
se remodelează în figura celui-care-
trăieşte-scriind. În aparenţă, acest mod
de a concepe poezia este unul „datat“,
asemănător până la identificare cu
acela al poeţilor din jurul anilor ’30 ai
secolului trecut. Dar poezia lui Horia
Bădescu caută inima cuvintelor, explo-
rând misterioasa peşteră a literei; aceas-
ta desparte, în fond, experienţa moder-
niştilor de aceea a postmodernilor.

„De la o vreme/ mâinile au
început să ţi se pară/ străine./ Le
priveşti cununa de spini;/ te întrebi
câte aplauze încă/ până la tandrul
ascuţiş/ al piroanelor“, spune poetul
în Ultima noapte a lui Spartacus; e ca
şi cum o partitură muzicală ar fi
desfăcută în notele ce au compus-o,
pentru ca, apoi, fiecare semn al
structurii risipite să fie reconstituit

Eugen Mircea
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printr-o nouă sintaxă, prin legea
fiinţării înseşi a celui-care-trăieşte-
scriind. Tot ce există, tot ce este dat e
contestat, denunţat drept ficţiune;
realul începe, în poezia lui Horia
Bădescu, de la fragment, iar nu de la o
structură, cum s-a întâmplat în
poeticile tradiţionale. Această reducere
„la zero“ se face prin revenirea la
semnificant, la elementele care au
constituit structurile dinamitate; poe-
tul postmodern pulverizează un sens,
o dogmă, în fond, pentru a recompune
alt sens, într-o imagine mereu mobilă,
opusă chiar în esenţa sa, dogmei. În
acest fel, presiunea persuasivă a
discursului liric nu se îndreaptă spre
„obiecte“, ci către moleculele care le
alcătuiesc, acolo unde se află „baza
genetică“ a noului real: „E cineva de
mână să ne poarte?/ Te poticneşti de
lume ca un orb;/ cad lucrurile-n ele şi
te sorb,/ lumina e de untdelemn şi
moarte./ Eşti însă numai tu aici şi
foarte/ departe vâlvătaia unui sorb;/
Fântâna zării a-necat un corb,/ lumina
e de untdelemn şi moarte./ Uitat
rămâi în neuitare, doar te/ mai
împresoară iarba şi pustia;/ simţi
scuturându-ţi-se-n trup câmpia,/
lumina e de untdelemn şi moarte/ şi
paşii nu mai duc în nici o parte,/ E
cineva de mână să ne poarte?“ (E
cineva de mână să ne poarte?): trupul
e o propoziţie, iar textul e un corp care
caută iluminarea într-un spaţiu amin-
tind de rimbaldiana „saison en enfer“.

Neoromantismul şi interesul pentru
tema medievală, mărci distincte ale
lirismului, semnalate, în timp, de
critica de întâmpinare, se regăsesc
apăsat subliniate în arhitectura antolo-
giei Ziua cenuşii. Cartea începe cu
Starea bizantină, volumul din 1983,
iar baladele de aici recuperează esenţa
de început a lirismului, muzicalitatea,
păstrând câteva „figuri“ specifice unei
specii din alt timp: semnul (pe)trecerii
vieţii spre moarte, identificat în
„diligenţa de seară“ sau în „căruţa de
poştă“, cavalcadele nocturne, figuri
romantice („prinţul Ioan în armură“,
„adolescenta cu umblet păgân“,
menestrelul), metafora obsedantă a
surugiului („surugiul roşu“, altundeva,
„sălbaticul surugiu“ ori „surugii
pocnind din bicele liliachii“), altă

ipostază a luntraşului spre lumea lui
Hades. Multe din baladele de-acum
douăzeci de ani sunt scrise pentru şi
între cei ce stau în „hanul umbrei de-i
zicea «Mongolu’»“; amintirea, evoca-
rea, lirismul lor sunt ale neoromanti-
cului pentru care anii studenţiei la Cluj
înseamnă legături de suflet, prietenii –
lucruri neuitate, peste care nu a
prăvălit, asemeni multora, un munte
de suspiciuni, nervi, venin: e aici un alt
vis al aceleiaşi nopţi de vară, cu
„gureşa Coquette“ şi „nărăvitul Puc“
printre protagonişti. Poetul însuşi e un
personaj shakespearian, din stirpea lui
Falstaff, care scrie, într-o „vreme de
mătăsuri grele“, Balada crâşmei lui
Mongolu’, Balada galeşelor boloboa-
ce sau Balada preafrumoaselor
roşcate; altădată, mongoloinul e un
matein, printre ultimii Arnoteni „păr-
taşi la suflet şi subţiri la pungi“. Tot
aşa cum, în altă parte, se caută în
„şugubeaţă meşteşugărie“ a magistru-
lui François Villon{ XE "Villon,
François" }, Horia Bădescu îşi joacă
viaţa/ poezia pe o gamă foarte largă,
de la Uhland{ XE "Uhland, Ludwig" }
la Ion Barbu{ XE "Barbu, Ion" }, într-un
spaţiu/ timp filtrat prin lecturi şi
conştiinţa artistică: într-un poem
precum Şah Namet, de exemplu, scrie
despre „hieroglifele lui Cantemir{ XE
"Cantemir, Dimitrie" }“, „misterele din
Brahmaputra“, „mina-retele din
Ispahan“, „fecioarele din Tyr“, pe care
le convoacă în atmosfera cu totul
specială a crâşmei lui Mongolu’, unde,
printre altele, se vorbeşte o limbă
veche, fastuoasă, cu parfumul vinului
vechi din „galeşele boloboace“ şi cu
gustul colbului de pe vechile scripturi:
„Anii, anii unde ni-s/ de odinioară,/
când visat-o-am în vis/ pentru-ntâia
oară?/ Cum stătea la ţărmure/ de
melancolie/ geana să-i înmărmure/
raza nopţii, mie;/ cuprin-zând
însomnura/ liniştea căderii/ mâna
care clătina/ pragurile serii,/ steaua
sânului plutind/ în întune-cime/
peste zare, de argint,/ fruntea să se-
ncline./ Împăienjenitei porţi,/
cumpăna lumi-nii,/ trupul mi-a spălat
de morţi/ cântecul grădinii/ lacrimile
mi le-a şters/ carnea rourată,/ peste
care n-a mai nins/ nimeni niciodată./
Trupul care plânsu-l-am,/ floare care-

nfloare,/ fie-i pasăre pe ram/ pân’ la
cingătoare!/ Fie tot ce n-am să ştiu/
niciodată poate!/ Învelitu-m-au
sicriu/ de singurătate“ (Balada tinerei
grecoaice). Tot ce a urmat în poezia lui
Horia Bădescu de la debutul cu Marile
Eleusii până la Ziua cenuşii a
transcris tragica răzvrătire a poetului
împotriva propriei condiţii; poezia sa a
glisat mereu spre metafizic, spre
interogaţie şi nelinişte, până la
întâlnirea cu sentimentul religios: o
lume unde nu se mai aude decât inima
„urlând a pustiu în ruinele veacului“

.Horia Bădescu adaugă impresio-
nantei sale bibliografii – peste
douăzeci de volume de poezie, pro-ză,
eseu, critică literară, publicistică – alte
două cărţi a căror apariţie, aproape
simultană, oferă portretul complex al
unui poet care îşi motivează discursul
liric în perspectiva unei platforme
teoretice şi, deopotrivă, al unui eseist
profund, căutând mereu fibra
interioară nu doar a creatorului, ci a
fiinţei înseşi: Memoria Fiinţei. Poezia
şi sacrul (2008) este un eseu care
trebuie citit „la pachet“ cu fiecare carte
de poezie a lui Horia Bădescu, iar
această experienţă se poate face
punând între oglinzi paralele textul
teoretic şi poemele din Pielea
îngerului (2007). Memoria Fiinţei este
un studiu de referinţă, poate cel mai
important despre poezie şi poet din
ultima vreme; vine, iată, de la un poet
des-pre care ai crede că nu poate fi
decât metaforic, grăbit să spună ce are
de spus pentru ca, apoi, să meargă la
cafeneaua unde îl aşteaptă prietenii la
un pahar cu absint. Horia Bădescu e
riguros, argumentaţia e fără cusur; cu
ideile poţi fi de acord sau nu, dar
trebuie să le iei în seamă, să le
meditezi, platforma teoretică e soli-dă,
iar exemplificările sunt găsite mereu în
poezia înaltă, de la Baudelaire{ XE
"Baudelaire, Charles" }, Rimbaud{ XE
"Rimbaud, Arthur" }, Mallarmé{ XE
"Mallarmé, Stéphane" }, până la
Eminescu{ XE "Eminescu, Mihai" },
Blaga{ XE "Blaga, Lucian" }, Arghezi{
XE "Arghezi, Tudor" }.

Prima pagină a cărţii pune în
ecuaţie termenii unei corelaţii – gene-
ză reciprocă, în fapt, cum se va vedea
– între poezie şi sacru: „Am putea
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spune că, alungat din Paradis, omul a
fost alungat şi din propria memorie.
O memorie din care n-a păstrat decât
sfâşietoarea nostalgie după starea
dintâi. Nostalgia timpului când, locu-
ind în şi fiind locuit de transcen-
denţă, trăia starea de Fiinţă. Nostal-
gia după el însuşi. Căci alungarea din
Paradis înseamnă alungarea din sine
însuşi. Înseamnă căderea în existenţă
şi uitare, căderea în starea sa de
creatură. Înseamnă să resimtă, cu
disperare, absenţa a ceva esenţial, pe
care-l caută în realitatea exilului său
– lumea exprimată. Ceva despre care
nu poate spune ce este, dar pe care-l
caută fără încetare. În imensitatea
lumii sensibile, istoria omului este
istoria unei absenţe şi a căutării
legate de această absenţă. Absenţa şi
căutarea Adevărului, a Fiinţei. Ceea
ce presupune întrebarea pe care eul o
pune despre lume şi despre el însuşi,
despre prezenţa şi finalitatea sa în
această lume în care se simte singur,
înspăimântător de singur, având însă
sentimentul că nici el, nici lumea nu
au fost vreodată abandonaţi. «Depo-
sedat» de memoria Fiinţei, omul
păstrează, totuşi, în adâncul său, con-
ştiinţa acestei memorii. El conservă
certitudinea «de a fi fost întru şi în».
Chiar mai înainte de a-şi reaminti
adevărul – fiindcă reamintire este
întregul său demers gnoseologic –
omul simte (şi, simţind, ştie) că
aparţine adevărului, că adevărul îl
locuieşte. Cu alte cuvinte, omul simte
şi ştie natura adevărului, natura
realului şi modul în care se manifestă
acesta în realitate, modul în care
fiinţează el“. Făcând distincţia între
real şi realitate, pe un traseu al eternei
interogaţii, Horia Bădescu navighea-
ză dinspre teorie spre poezia înaltă;
ideea (re)unirii poeticului cu sacrul,
exprimată la începutul eseului, de
exemplu, poate fi descoperită, la
rigoare, la Eminescu{ XE "Eminescu,
Mihai" } şi Cezar Ivănescu{ XE
"Ivănescu, Cezar" }: nici „budismul“
emines-cian, cum nici „panteismul
vedic“ de la Cezar Ivănescu{ XE
"Ivănescu, Cezar" } nu sunt semne ale
„păgânului“, ale tăgadei. Dar poate
cea mai importantă concluzie e
afirmarea poeziei ca formă a cunoaş-

terii, iar definiţiile pe care le
avansează Horia Bădescu pe aproape
fiecare pagină a eseului său sunt de
reţinut în acest orizont al genezei
reciproce între poezie şi sacru: poezia
e căutare a realului, încercare mereu
eşuată şi mereu reluată de a
descoperi esenţa lumii şi, deopotrivă,
aceea a fiinţei; iată: „Născută din
neuitare, din amintire, poezia este
mărturia unei absenţe“; „Ca purtă-
toare de şi ca expresie a absenţei,
poezia aparţine lumii instalate, ca
principiu activ, generator de exis-
tenţă. Prin natura sa specifică, ea face
din absenţă, din absenţa Fiinţei, un
potenţial ontologic. Poezia este aptă a
face să se nască, dintr-o absenţă care
nu e nimic altceva decât virtualitatea
imaginară a realului, proiecte ontolo-
gice exprimate în imaginarul poetic“;
„Poezia este păstrătoarea sufletului
nostru; ea ne restituie esenţei noastre,
Fiinţei“; „Funcţia poeziei tocmai
aceasta este: de a surprinde realul în
realitatea contingentului“; „Poezia ne
arată lumea şi ne arată lumii, ea ne
dezvăluie şi dezvăluie contingentul,
pentru ca în lăuntrul deschis infini-
tului să se aşeze în locuire Zeul“;
„Poezia realizează acea stare de gra-
ţie despre care vorbesc, deopotrivă,
Nietzsche şi Bergson, în care eu-l nu
se mai percepe pe sine însuşi, ci
devine loc al unei prezenţe“; „Partici-
pând la sporirea in-finităţii lumii,
poezia este ea însăşi creatoare de
realitate“; „Poemul nu este doar «o
explozie a fiinţei sub limbaj», ci şi, şi
mai cu seamă, o implozie a limbaju-
lui în Fiinţă, o regresie a formalului
spre arhetip, şi o migraţie a cuvântu-
lui spre tăcere, spre inexprimabilul
care-l locuieşte în aşteptarea întru-
pării sale“.

Analiza se face, aşadar, totdeau-
na din şi în perspectiva poeziei, cum,
la fel, sacrul şi profanul capătă
identitate doar prin raportare la
discursul liric. Astfel, pentru autorul
admirabilului eseu Memoria Fiinţei,
poezia e o teologie a mirării, locul
unde Fiinţa se aşază în absolutul
valorii sale, modul de a transforma şi
a transfera lumea creată în „arhetipul
existenţial al cântecului“ – punte
între creatură şi Fiinţă, între profan şi

divin; poezia, spune Horia Bădescu,
este un ritual, o paradigmă, un mit al
înfiinţării „care permite şi provoacă
manifestarea şi instaurarea sacrului“,
este „amintirea de sine însăşi a
Fiinţei“, născându-se totdeauna din-
tr-o criză de identitate, este, în sfârşit,
însăşi întemeierea Fiinţei prin Verb,
ridicând profanul în orizontul esenţei
divine: „Instalată la nivelul relaţiilor
transcendentale, poezia estompează
hotarele dintre umanitate şi cosmos,
umanizând cosmosul şi restituind
umanităţii dimensiunea ei cosmică,
proiectându-le îngemănate într-un
imaginar în care Fiinţa îşi regăseşte
puterea şi bucuria veşnicei sale
virtualităţi creatoare. Forţa poeziei
vine din capacitatea ei de a fi
vehiculul Fiinţei între infinitele
niveluri de Realitate. Şi de a fi
purtătoare de Fiinţă nu numai în
fiinţare, ci şi în cunoaştere – cunoaştere
care este fiinţare întru sine a Fiinţei“.

Eugen Mircea

Aldo Pellegrini{ XE "Pellegrini,
Aldo" }, unul din numele des
invocate în bibliografia somp-tuoasă
a eseului lui Horia Bădescu, crede că
poezia e o mistică a realului; autorul
Memoriei Fiinţei precizează
deîndată, însă, „mai degrabă, un fel
de mistică“, întrucât chiar dacă şi
mistica şi poezia proclamă, mărturi-
sesc adevărul, revelându-l şi chiar
dacă legăturile dintre ele sunt „ime-
moriale“, având aceeaşi origine şi
aceeaşi finalitate (ambele izvorăsc
din credinţă) şi comunicându-se prin
aceleaşi fapte şi gesturi (ceremo-
nializarea contemplaţiei), poezia e,
mai ales, în relaţie cu sacrul, nu cu
religia: natura poeziei, spune cu
dreptate Horia Bădescu, este transre-
ligioasă: „Într-adevăr, nu definiţia
Fiinţei este importantă pentru poezie,
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ci conştiinţa ei, conştiinţa sacrului,
ceea ce presupune o situare în afara
oricărei istoricităţi religioase. Or,
religia este sacrul întemeiat istoric,
nu ontologic, sacrul «administrat», ar
fi putut spune Durkheim. Îndemersul
religios, ceea ce operează este nu
sentimentul, ci «ideologia» Fiinţei,
doctrina, dogma, practicile. Senti-
mentul sacrului, sentimentul Fiinţei,
este atemporal, aspaţial, anistoric şi
anominal. Dumnezeul poeziei nu
este nici Vişnu, nici Set, nici Allah,
nici Elohim. Dumnezeul poeziei este
al tuturor şi al nimănui. Este a-cultic
şia-dogmatic. Altfel spus, natura poe-
ziei este transreligioasă. Ea implică
ceea ce Octavio Paz numea «sacrul
fără zeu». Sacrul care exclude binari-
tatea maniheistă (sacru/profan,
plus/minus, fiinţă/nefiinţă), pe care o
sublimează în unitatea a ceea ce
Basarab Nicolescu defineşte drept
«terţul secret inclus». Asemeni
actului mistic, poezia exclude, de
asemenea, prin acest refuz, ideea
etică din cadrul raportului om-Fiinţă-
fiinţare. Or, tocmai dimensiunea etică
este aceea care, introdusă în senti-
mentul mistic, se află la baza oricărei
religii. Asumându-şi eticul, religia
socializează sacrul. Ca discursuri a-
morale despre Fiinţă, poezia şimistica
au o natură individuală. Lirismul
este discurs sacru în afara dogmei, a
religiilor, discursul Fiinţei cu şidespre
sine însăşi“. Există încă numeroase
punţi între sacru şi poezie, pe care
autorul le explorează cu subtilitatea şi
ştiinţa de carte ale eseistului, dar şi
cu subiectivitatea atât de marcată a
poetului; astfel, structurile ritmice ale
poeziei sunt fundamental ritualice,
poeticul substituie starea de Fiinţă
aceleia de creatură, transferând în
plan estetic practicile sacrale, poemul
devenind o experienţă sacrală indi-
viduală: natura istorică, ontologică,
gnoseologică şi specificitatea discur-
sului alătură poezia şi sacrul, într-o
sinteză explicit formulată de Horia
Bădescu în capitolul Metafora sacră.

Sunt, însă, în Memoria Fiinţei
destule opinii care trebuie amendate
ori, poate, numai nuanţate. Iată doar
câteva exemple. Urmărind, lângă
asemănări, diferenţele între poezie şi

mistică, Horia Bădescu face această
disociere: „Dacă în experienţa
mistică, între eu şi Dumnezeu nu se
interpune nimic, eu-l cufundându-se,
prin extaz, în acesta, în poezie între
eu şi Dumnezeu se află lumea
fenomenală, în care eu şi Dumnezeu
se cuprind deopotrivă, regăsindu-se
unul într-altul. În rugăciunea mistică,
între eu şi Dumnezeu nu se află decât
eu-l. În poezie, între eu şi Dumnezeu
se află lumea, în care eu şi
Dumnezeu se reflectă deopotrivă,
recunoscându-se ca unică şi aceeaşi
esenţă. Poetul întreabă lumea despre
Dumnezeu şi pe acesta despre lume
şi pe amândoi despre sine“. În fapt,
între eu şi Dumnezeu, în ceea ce
Horia Bădescu numeşte „experienţă
mistică“, există Iisus, Fecioara Maria,
sfinţii, îngerii şi, la rigoare, icoana:
lumea fenomenală care se interpune,
în poezie, între eu şi Dumnezeu, în
experienţa mistică este cealaltă
„lume“ care uneşte, iar nu desparte,
Fiinţa de Dumnezeu. Nici în rugăciu-
ne nu este adevărată afirmaţia
poetului pentru că, iată, rugăciunea
nu e doar extaz, iar omul care se
roagă, nu doar un „receptacul al
divinului“, ci şi – o afirmă chiar poeţi
din Est şi din Vest, din lumea
ortodoxă, dar şi din cea catolică şi
protestantă – o recreare a lui
Dumnezeu; nu doar în poezie se
manifestă demiurgul, ci şi, să zicem,
în faţa icoanei care este o re-
prezentare mentală a divinului. Apoi,
în capitolul O altfel de vedere, Horia
Bădescu vorbeşte despre vederea
interioară: „Adevărata vedere poetică
este vederea interioară şi din
interiorul lucrurilor“. În această
ecuaţie a vederii, era important (cel
puţin pentru varianta românească a
studiului) de introdus privirea întru-
cât semantica termenilor nu doar
permite, dar solicită această raporta-
re; e vorba de o relaţie cel mai adesea
tensională între privire şi vedere, de
la Eminescu{ XE "Eminescu, Mihai" }
până la Radu Petrescu{ XE "Petrescu,
Radu" }, între contemporani: a vedea
altfel (vederea interioară) din studiul
lui Horia Bădescu acoperă
semnificaţiile unor sintagme precum
vedere secundă sau pur şi simplu,

vedere (versus privire), atât de proprii
poeziei noastre.

Dar poetul, unde îi este locul în
această constelaţie simbolică? Cu el
vin în ecuaţia complexă a lui Horia
Bădescu figura, autorul, spaţiul său,
referentul, realitatea: „Poetul coboară
în sine şi, prin şi dimpreună cu sine,
în lumea care îl locuieşte şi în care el
însuşi locuieşte. O lume a cărei
sublimă atingere cu sufletul dă naş-
tere unei fulgerări orbitoare, o ilumi-
nare, cum o numeşte Longin. O lume
care nu are nevoie să fie inventată,
care există şi nu aşteaptă decât să fie
descoperită. O lume care revelează,
în ea şi prin ea, esenţa, realul“. Poetul
nu priveşte, ci vede (într-o parafrază
după Pascal, Horia Bădescu spune
despre poeţi că „în cazul lor,
Dumnezeu a vroit să-i orbească
pentru a-i lumina“), el este aducător
de ofrandă. Dar poate cea mai
frumoasă definiţie a poetului este
aceasta: el este „o relicvă a omului
religios într-o lume desacralizată, în
care religia însăşi s-a conceptualizat,
în dauna trăirii religioase“. În conse-
cinţă, actul poetic este manifestarea
omului religios şi o participare la
sacru; acesta e poetul şi aceasta este
poezia lui Horia Bădescu: „Vocaţia
poetului nu este aceea de a ne arăta
că omul este divin – aşa cum a
încercat s-o facă până la exces
Renaşterea –, ci că divinul se află în
om, că este adevărata sa natură,
umanitatea sa. De aceea, ceea ce face
poezia, de la începuturile ei, este să
civilizeze omul. Îmblânzindu-i inima,
îmblânzind demonii instinctuali care
scot eu-l din armonia universală şi-l
fac să se întoarcă spre egoista nevoie
de sine, care-l aruncă în afara lumi-
nii, înţelegerii şi iubirii. Umanizarea
omului înseamnă descoperirea Fiin-
ţei. Descoperirea sinelui omenesc în
conştiinţa lumii, a sinei sale în
conştiinţa divină şi a aflării acesteia
în conştiinţa sa. A civiliza omul
înseamnă a-l scoate de sub dominaţia
instinctului prin cunoaşterea sacru-
lui; înseamnă a-l smulge accidentalu-
lui şi a-l face să vieţuiască întru
eternitate. «Totuşi, în chip poetic
locuieşte omul pe-acest pământ»,
spunea Hörderlin. Ceea ce vrea să
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spună a locui întru Fiinţă, întru
sacru, întru iubire; ca om, ca poet.
Poetul care, prin cuvintele şi tăcerile
sale, aduce, în temeiul ei, însăşi
Fiinţa“.

Este chiar ceea ce ne învaţă,
altfel, poemele din Pielea îngerului –
o dezvoltare în polaritate a gândirii şi
expresiei sale lirice –, rostindu-se
despre vacarmul din tăcere, despre
tăcerea de dincolo de tăcere, ceea ce e
de atins dincolo de neatins, ce e
îngăduit dincolo de aparenta neîngă-
duire: e o poezie a departelui fără
repere şi dincolo de pragul privirii:
„Unde-ai fost nu mai eşti,/ unde vei
fi/ carnea ta n-a apucat să-şi închi-
puie/ încă;/ fără de trup,/ fără de
faţă,/ fără memorie,/ doar nevede-
re-n care/ se leapădă de sine/ lumi-
na,/ doar pântecul zădărniciei/ um-
flându-se,/ între două vecii/ gâtul
îngerului aşteptând/ ghilotina“.
Nevederea în care se leapădă lumina –
acesta e spaţiul poetic din Pielea
îngerului: o lume a fărădechipului
pentru că este a fiinţei interioare, cu
drumuri oarbe şi răspântii fără
semne: „Cum ţi s-ar aşeza pe gât
mâna leprosului…/ Umbli prin
tine,/ prin răspântii fără semne:/
drumuri oarbe, învălmăşite./ Umbli
prin tine,/ măcieşi târzii îţi întind/
ghimpele umbrei./ Umbli…/ Cârtiţă
cu ochii spălaţi/ în soarele negru,/
printre degete-ţi curge/ pământul./
Umbli…/ Scuipatul zilei/ îţi spală
obrazul/ de ţărâna nefiinţei“. Şi iată,
pentru a realiza în chip explicit
legătura cu eseul Memoria Fiinţei,
departelui, într-un poem, i se spune
întâia memorie: „Ploaia printre
acoperişuri,/ ardezii,/ fărădeculoa-
rea zilei,/ secundele oarbe…/ Un gol
din care ţi se întoarce/ întâia
memorie./ Ce lumină, Doamne, în
pântecul/ înfiinţării!/ Ce răni ferici-
te/ ţi-s ochii!/ Ce auz absolut/ când
ţeasta ţi se izbeşte/ de pragul tăce-
rii!“: aici e prima pagină a densului
studiu consacrat poeziei şi sacrului.

Dar poezia adaugă totdeauna
teritorii noi gândirii teoretice; dincolo
de „ilustrarea“ unor teme ale eseului,
volumul Pielea îngerului se circum-
scrie unei estetici care, de la
Baudelaire{ XE "Baudelaire, Charles"

} încoace, s-a numit a urâtului; dacă
altădată poetul explora practicile
ritualice ale poeziei, aici el caută
„rigolele zilei“ şi, mai ales, ceea ce în
lumea fenomenală este urât:
„Miresme băloase,/ gunoaiele verii/
fumegând în crematoriul/ întuneri-
cului,/ parfumul cărnii dospind/ în
haznalele fiinţei;/ în orbitele/
nopţii/ plânsul ţărânii;/ afară/
greieri năuci/ întorc arcul rupt/ în
ceasornicul lumii“: atât şi astfel este
celula din care creatura trebuie să
evadeze pentru a se (re)împlini în
Fiinţă, pentru a regăsi, adică, acel
departe care poartă, în poemele lui
Horia Bădescu, nume precum nenu-
mitul, neîngăduitul, neatinsul, fără-
dechipul, fărădecapătul, niciundele,
fărădetrupul, fărădesunetul, fărăde-
timpul: e un dumnezeu al urâtului, al
întunericului, al mâinii cu degetele
boante, lumânărilor oarbe, al
oraşului mort cu o hazna de oase pe
piept „peste care-şi scurge udul
fierbinte/ ziua de mâine“, al oglinzii
ca „o gaură neagră“, devoratoare,
înghi-ţind fiinţa iar nu restituind-o,
cu atât mai puţin, înfrumuseţând-o:
este oglinda prin care trece un hoit
de cenuşă, oglinda morţii: „Însă/
fără vestire şi fără/ iertare,/ de la
sine carnea ta/ aprinzându-ae/ de
aerul în care încă mai arde/ urma
trupului ei,/ aşa cum după sine-ar
tânji/ moartea,/ chipu-întâlnindu-
şi/ în oglinzile morţii“. În lumea
guvernată de dumnezeul urâtului,
oamenii se aşază în duminica
orbului, carnea e mucegăită, zodiile
sunt mâncate de lepră, îngerii sunt
reumatici: e o lume surpată, uscată,
destrămată: „Arbori uscaţi,/ pe
jumătate ieşiţi din pământ,/ pe
jumătate afară din coaja crăpată,/ pe
de-a-întregul/ în crăpăturile ei, în
albii secate,/ pe de-a-întregul în
lepra/ crengilor,/ pe de-a-întregul în
rumeguşul/ încheieturilor,/ pe de-a-
întregul/ în măduva uscată,/ în
măduva pe de-a-întregul uscată/
demult“. Aici întunericul, dumne-
zeul său, proclamă pierderea identi-
tăţii, sub sceptrul conducătorului
absolut care e nimeni: „S-a făcut
seară,/ prin încheieturile lutului/ în
casa lui s-a întors/ întunericul./

Nimeni în uşa deschisă/ să te
primească,/ nimeni în pragul de
care/ îngeri reumatici se-împiedică,/
nimeni în fărăuitarea/ în care ţi se-
întoarce capătul/ drumului./
Nimeni cu nimeni prin tine/ umblă,/
nimeni cu nimeni/ în aşternutul
cărnii/ împreunându-se“.

Lumea din Pielea îngerului este
alternativa lumii din Memoria
Fiinţei; profanul şi sacrul, mistica
realului şi deriziunea realităţii,
creatura şi Fiinţa, lipsa poeziei şi
prezenţa ei regeneratoare.

„Vei trăi cât cuvintele tale/ dar
vei muri înaintea tăcerilor“, scrie
Horia Bădescu în deschiderea
ultimului său volum de poezie, Vei
trăi cât cuvintele tale (2010); în acest
raport nu tensional, ci de comple-
mentaritate dintre tăcere şi cuvânt se
află miezul versurilor lui Horia
Bădescu pentru că, iată, aici se scrie
viaţa-moartea fiinţei şi se adună
înţelesul întreg al duratei şi timpului,
uitării şi memoriei, al lui ieri şi mâine,
viitorul fiind una din multiplelele
ipostazieri ale vidului: „Erai locui-
tor/ al tăcerii/ dar tăcerea nu te mai/
locuia,/ vorbeai/ dar cuvântul/ nu-ţi
mai vorbea,/ trăiai/ dar viaţa nu-şi
mai avea/ în tine sălaş./ Unde, când,
cum?/ Ziua de mâine/ n-are memo-
rie“. În tăcere se locuieşte, e destina-
ţia finală; până la cuvânt trebuie un
drum totdeauna iniţiatic, spune
poetul. Mulţi vorbesc, prea puţini au
acces la cuvânt şi doar câţiva îşi pot
asuma tăcerea ca pe o esenţială cale a
cunoaşterii lumii şi sinelui; există,
prin urmare, o memorie a tăcerii,
cuvintele nu sunt decât „copii ai
tăcerii/ care-şi învaţă limba/
murind“, poemul însuşi pleacă în
tăcere: între tăcere şi cuvânt se joacă
viaţa şi moartea, geneza şi extincţia,
ca în această viziune a unui dinainte
de naştere şi, deopotrivă, a ceea ce va
fi nefiind în tăcere: „E-al tău/
cuvântul de dinaintea cuvântului?/
A ta e lumina/ care în propria
umbră/ se-mbracă,/ care din propria
noapte/ se întrupează?/ Şi tăcerea
care naşte/ cuvântul/ pe care gura ta
n-a apucat încă/ să-l spună?/ Chipul
care mâine-ţi va purta/ numele/ este
al tău?“. Între mâine şi ieri nu e loc
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decât de o „aşteptare ghemuită“; e
vremea lui niciodată şi nicicând.

De altfel, „niciodată“ e cuvântul-
concept cel mai frecvent folosit în
poemele din Vei trăi cât cuvintele
tale, construind o sferă semantică a
lui „nimic“ şi „nimeni“; e aici, în
fond, figurarea vidului unde se
rost(ui)eşte poetul şi experimentul
său liric: într-un orizont gol, unde ora
e mereu aceeaşi şi toate curg precum
o zi cenuşie, unde departele –
categorie eminesciană a sensului şi
vieţii – e vidul aşteptării, al vremii
care se petrece în ea înseşi, al zilelor
şi fiinţei, creat prin implozia lui „ieri“
şi „azi“ într-un timp surpat, unde
lumina putrezeşte şi soarele e negru.
„Nimic nu va mai fi ca atunci:/ nici
clipa când în patul tău se urca/
despuiată lumina,/ nici ziua în care/
te iubeai printre brazde/ ca şi cum
te-ai fi împreunat cu ţărâna./ Nimic
nu va mai fi ca atunci:/ lumina a
putrezit deja,/ înainte să fie umbră
şi/ pulbere,/ printre brazde/ urma
ta e zdreanţa unui cer/ jupuit,/
pielea soarelui negru/ sub care se-
mpreună cârtiţele/ şi rădăcinile“.
Viziunea poetului are discrete contu-
ruri expresioniste, fără tensiunea
extatică şi accentele halucinatorii de
la Trakl{ XE "Trakl, Georg" } sau
Gottfried Benn{ XE "Benn, Gottfried"
}, dar cu sfâşierea fiinţei în
transcenderea fan-tast tragică a
realului spre (ne)locul vidului care
poate fi, de exemplu, o masă goală în
„crâşma lui Mongolu“ de altădată
sau orizontul care „linge pustia“,
unde stăpâni sunt „fără-de-chipul“ şi
oamenii „împovăraţi de ei înşişi“,
trecând ca nişte fantoşe „fără
s-arunce măcar o privire“. Într-un
volum publicat în Franţa, în 2008,
Miradors de l’abâme, reluat acum,
parţial, în Vei trăi cât cuvintele tale,
Horia Bădescu personalizează vidul,
îl „umanizează“; titlul însuşi, într-o
traducere literală, ar însemna „belve-
dere de pe terasele abisului“ (în
Dicţionar, mirador: „belvedere de pe
terasele palatelor“): „Doar umbra ta
mai ştie/ cât îţi atârnă/ oasele încă/
dar soarele stins e/ demult./ Fără
sfârşit orizontul,/ fără sfârşit şi fără
de tine,/ în miradoarele-abisului,

nimeni./ Dincolo/ cămaşa însânge-
rată a Domnului/ se zvântă-n lumi-
na-ngheţată-a/ nefiinţei“. Abisul e
vidul care are o „vară indiană“, chiar
şi o „mână“ şi „memorie“, de acolo
soseşte ziua şi tot acolo se poate
ascunde viaţa fiinţei, venind şi întor-
cându-se în locul acela străin, cum îi
spune poetul: „Ceea ce mai e de
străbătut/ nu mai e viaţa ta./ Te
depărtezi/ zi după zi:/ drumuri pe
care/ doar uitarea ta/ le mai ştie,/
urme care-ţi adulmecă/ paşii,/ tărâ-
muri fără de nume –/ aşteptându-
te./ Totul rămâne în urmă:/ nimic
nu mai e-al tău,/ nici tu însuţi“.
Alternativele vidului şi abisului?
Doar cântecul care le animă („Stătea
lângă fereastră;/ cântecul se isca
din/ gâtlejul nopţii/ şi lumina odată
cu el./ Stătea lângă fereastră;/ cânte-
cul ciocănea în geam/ şi steluţele
treceau una câte una/ prin el./ Din
orizontul îngropat în zăpezi/ cânte-
cul se isca/ lângă geam./ Pentru
prima dată,/ lumea stătea-n/ ascul-
tare“) şi lucrurile fără-de-mâini care
vin, asemeni străinului rătăcit în
pustie, de pretutindeni şi de nicăieri.

Eugen Mircea
Dar nici cântecul, cum nici

lucrurile fără-de-mâini nu sunt ale
realului, nu cristalizează durata
fiinţei; ele sunt dintr-un alt timp unde
dăinuie doar ceea ce nu are nici voce,
nici chip; e universul „de partea
cealaltă a oglinzii“, al fiinţei care a
învăţat cum se moare şi a venit la
„nunta pustiei“. În Vei trăi cât
cuvintele tale, Horia Bădescu

rămâne poetul adevărat căruia, încă
de la volumul de debut, Marile
Eleusii, din urmă cu patruzeci de
ani, un înger i s-a răstignit pe gură,
într-o lume unde nu se mai aude, de
atunci, decât inima „urlând a pustiu
în ruinele veacului“.

Format în climatul literar al anilor
’70, Horia Bădescu scrie în Joia
patimilor şi Zborul gâştei sălbatice o
proză care aminteşte de romanele
parabolice ori cu inflexiuni onirice ale
unor Dumitru Radu Popescu{ XE
"Popescu, Dumitru Radu" } (din ciclul
epic F), Romulus Guga{ XE "Guga,
Romulus" } (din Nebunul şi Floarea),
Mircea Ciobanu{ XE "Ciobanu,
Mircea" } (cel din Martorii şi Cartea
fiilor).

„Există o dreptate imanentă a
istoriei, care nu acţionează însă decât
pe spaţii enorme, indiferentă la
argumentele clipei, asemeni unui
magistrat indiferent la amănuntul
aparent, irelevant, dar adunând cu
grijă în fantastica ei memorie aceste
argumente până când greutatea lor
înclină talgerul acolo unde strigătul şi
blestemul şi lacrima atârnă mai mult
decât însăşi greutatea de neînchipuit a
ei, a istoriei“; despre un astfel de
argument al clipei care atârnă mai
mult decât greutatea de neînchipuit a
istoriei îşi propune să relateze poetul
Horia Bădescu în romanul de debut în
proză Joia patimilor. Poetul se
îndreaptă spre roman ca spre o „lume
de câştigat“, cenzurându-şi cu severi-
tate elanurile lirice; el nu alege nici
modalitatea naraţiunii la persoana
întâi (mai aproape, prin specificul său,
de „subiectivitatea“ poetică), nici pe
aceea a „poemului în proză“, optând
pentru clasica „procedură“ realistă în
care vocea celui care povesteşte încear-
că să ascundă în spatele unui ecran
clocotul interior al propriilor senti-
mente, în favoarea rostirii faptelor,
pentru a oferi o imagine „obiectivă“,
adevărată deci, a unui „amănunt
aparent, irelevant“, parte constitutivă,
însă, a Istoriei: căci personajul central
al romanului său este Istoria, partener
şi reper al existenţei oamenilor. Iată
„amănuntul“: în zilele imediat urmă-
toare pronunţării unirii Transilvaniei
cu România, în toate localităţile
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ardelene au loc întruniri de adeziune
la opţiunea românilor adunaţi la Alba.
O astfel de adunare se ţine şi în Târgu
Lăpuş, oamenii adevăraţi de aici,
români (Mihali, Ciortea, Latiş,
Herman, Miholca) şi maghiari (Salay,
Varga, Zsuzsi Kupas), simţind că „a
venit vremea să vorbim unii despre
alţii nu cu ură, ci cu bunăvoinţă şi
înţelegere“; numai că joia, care ar fi
trebuit să consfinţească această vreme
a înţelegerii, se transformă într-o „joie
a patimilor“, cei veniţi la adunare,
inofensivi, neînarmaţi decât cu
credinţa în idealul lor, fiind măcelăriţi
de armele lui Kuhn, Kokes, Bella Socs,
Miklos şi ale celor pe care îi comandă.

Se confruntă aici nu atât două
tabere, cât două tipuri umane, cu
perspective diferite asupra istoriei;
unii care îi descifrează sensul
evoluţiei, căutând acolo argumentele
existenţei înseşi („am copii şi ăştia cu
copiii românilor o să trăiască şi nu
vreau să-i scuipe nimeni şi nici pe tine
să te spânzure când or veni ai lor şi să
nu mai calc pragul nimănui“, spune
soţia lui Bartha Gyurka) şi ceilalţi care
încearcă să i se opună, să-i redirijeze
cursul în albia veche: între ei, „neutrii“
Szescok şi Szekely care vor să iasă din
vâltoarea evenimentelor refugiindu-se
în euforia alcoolului (Szekely) sau în
umbra unei iubiri nefericite (Szescok).
Pentru această joie a patimilor fiecare
se pregăteşte, îşi primeneşte „hainele“
sufletului şi raţiunii, făcând apel la
evenimentele din „arhiva personală“;
această confruntare cu trecutul oferă
primul plan al evoluţiei personajelor
lui Horia Bădescu: Mihali, de pildă,
gândeşte întâlnirea de a doua zi în
perspectiva celor întâmplate la Alba şi,
mai înainte, în preajma dezbaterilor
furtunoase din Parlamentul budapes-
tan, Filip îşi rememorează trecutul
marcat de experienţa războiului, iar
Miholca îşi retrăieşte iubirea pentru
Iovanca: această confruntare din sine o
anticipă pe aceea de a doua zi, în care
primul cuvânt îl vor avea armele.

Fiecare cu istoria sa, dar toţi în
Istorie, aceasta ar fi una dintre
posibilele propoziţii sintetice despre
cartea lui Horia Bădescu; idealurile şi
dorinţele fiecăruia au a se confrunta cu
faptele istoriei, iar faptele ei, consumate

în Târgu Lăpuş, dovedesc că această
„contradicţie aparentă“ este „o pro-
blemă de timp“ dar şi una „de optică“:
şi mai dovedeşte această joie a
patimilor că istoria se face cu argu-
mente, cu fapte, dar în primul rând cu
sentimente, în numele cărora oamenii
îşi cer dreptul la viaţă. Romanul lui
Horia Bădescu nu are nici personaje
memorabile, nici o construcţie epică
insolită, nici „calitatea“ masivităţii şi
nici aroganţa de a-şi asuma dreptul de
„a spune totul“ despre obiectul său;
Joia patimilor vorbeşte însă despre
„marii anonimi“ ai unui act istoric
memorabil care au avut „norocul să
trăiască unul din acele momente unice,
irepetabile în viaţa unui popor“: o
„sinceră şarjă de patriotism“, cu
cuvinte puţine despre şansa unei
generaţii de a se întâlni cu Istoria.

Pavilionul şi Fazaneria din Zborul
gâştei sălbatice sunt, într-o altă
ordine, spaţii cu o lungă tradiţie în
epica noastră, „uşile închise“ ale
încăperilor din sanatoriul doctorului
Polizu şi gardurile înalte dincolo de
care se ghiceşte „ficţiunea“ unei
fazanerii înscriindu-se în seria unor
topos-uri cunoscute, foarte active în
proza noastră, mai ales în anii
debutului literar al poetului. Sigur că
romanul nu repetă nişte experienţe
literare, altfel interesante şi produc-
tive; asemănările, câte sunt, ţin mai
mult de atmosfera generală a cărţii, de
o paradigmă elastică, permiţând
dezvoltări narative dintre cele mai
surprinzătoare, în registre în care doar
câteva note sunt comune. Din primele
pagini, de altfel, naratorul impune
ceea ce am numit diferenţa specifică
faţă de seria în care se încadrează
romanul său; în vreme ce „refugiile“
din proza anterioară (sanatoriul,
salonul spitalului, camera, pavilionul)
ilustrau claustrarea insului, fuga sa de
o realitate totdeauna agresivă, de
neînţeles cel mai adesea (Mortul din
Nebunul şi Floarea e, poate, exemplul
de limită), Pavilionul şi Fazaneria
reprezintă, în ciuda aparenţelor, spaţii
sociale, universuri de la graniţa ficţiunii
cu realitatea, unde personajul caută,
după propria mărturisire, o „linişte de
oameni“. Maria şi Matei Careda (nume-
le trebuie citite în conotaţiile lor

culturale), protagoniştii poveştii de
dragoste din Zborul gâştei sălbatice
se supun unei terapii în care liniştea şi
singurătatea (adică exact ceea ce caută
aceşti oameni traumatizaţi profesional
şi sentimental) sunt doar simulate; în
fapt, personajele trăiesc mereu în
prezenţa celuilalt, între poveşti şi
dialoguri spumoase, în locuri publice;
salonul unui birt din apropiere „plin
de fum şi lume“, ca şi fosta Casină din
incinta Pavilionului, unde pacienţii
doctorului Polizu se adună la
„obişnuitele partide de remi“, ascul-
tând poveştile lui Manicea ori mărtu-
risirile coanei Serafina, constituie
spaţiile în care personajele se regăsesc
şi unde liniştea e „cu oameni“, iar
singurătatea, „cu lumea“. Fiecare
personaj al cărţii caută sau aşteaptă
ceva, căutarea şi aşteptarea fiind esenţa
existenţelor din orizontul închis de
zidurile Pavilionului şi gardurile
Fazaneriei: „O linişte atotstăpânitoare
învăluia totul lăsând un spaţiu
nemăsurat în care se putea aşeza, în
care se putea alcătui în toată puterea
lui perpetuul tărâm al aşteptării, acea
zonă de fericire neîmplinită ori, mai
degrabă, de neîmplinire fericită, atât
de seducătoare, unde reînvăţa să
vieţuiască“: toţi se află în căutarea
(aşteptarea) acestei neîmpliniri fericite
sau a fericirii neîmplinite, într-o zonă de
interferenţă a realităţii cu idealitatea,
unde totdeauna se întâmplă „ceva
obscur şi primejdios“. Dar misterul
fantasmaticei Fazanerii, ciudăţeniile şi
poveştile Pavilionului, cabinetul
doctorului Polizu, birtul lui Lampeş,
amintirile care se deapănă în atmos-
fera tihnită a partidelor de remi din
Casină, conversaţiile „cu clenci“ şi
personajele care întruchipează întâm-
plarea, epicul fluent al vieţii trăite ca
viaţă (Costică, şeful paznicilor, Mani-
cea, fostul achizitor, „artist în meserie“
şi meşter în poveşti, Nagancea,
procuror prin anii ’50), chiar şi puţine-
le evenimente ce li se întâmplă Mariei
şi lui Matei deformează realitatea secun-
dă pe care au căutat-o în „liniştea de
oameni“ a Pavilionului; într-un sens
larg, polii între care pendulează
personajele romanului sunt abstracţiu-
nea („extrasă“ fie din ştiinţa doctorului
Hristu Polizu, fie din misterul de



Iarna 2012 | Contact international 177

nepătruns al Fazaneriei), poveştile (lui
Manicea şi ale coanei Serafina),
idealitatea (în atâtea forme câte
personaje sunt: un fluture rar, pentru
profesorul Tilea, arta, pentru pictorul
Marchidaş, pietrele, pentru geologul
Matei Careda, dragostea, pentru nefe-
ricita Maria, elemente ce ipostaziază
nostalgia eternităţii pe care o poartă,
ca pe un stigmat, fiecare) şi realitatea
cenuşie unde aceleaşi personaje caută
alternativa „pierderii“, a uitării:
„Puţine lucruri se puteau întâmpla în
cuprinsul acela în care timpul curgea
nespus de încet, unde ieri semăna atât
de bine cu astăzi, aşa cum mâine avea
să fie un astăzi repetat. Poate că tocmai
asta căutau cei ce veneau la Pavilionul
doctorului Polizu. Poate că nu erau cu
toţii decât nişte oameni înspăimântaţi
de curgerea neoprită a zilelor, a
evenimentelor, a vieţii, fugind de
uruitul insuportabil cu care timp, şi
întâmplări, şi viaţă se rostogoleau şi-i
rostogoleau odată cu ele în necunos-
cut“: oameni înspăimântaţi de curge-
rea timpului, atraşi însă mistuitor spre
miezul duratei lor, care rămâne, aici ca
peste tot, povestea, simpla ori
complicata poveste“.

Din aceste raporturi se ivesc
nucleele tensionale ale romanului; zgo-
motul lumii şi „timpul zăcut“ al
Pavilionului, peisajul lichefiat („Era o
cocleală îngrozitoare. Vara se topea, se
desfăcea, cădeau bucăţi din ea
mâncate de lepra căldurii. În jur foile
de porumb scorojite foşneau uscat.
Poteca gâfâia sub o spumă de colb“) şi
decorul spectaculos al poveştii de
dragoste sunt repere ilustrând în alte
planuri amintitele nuclee tensionale.
În fine, Zborul gâştei sălbatice se
citeşte nu doar cu interes; Horia
Bădescu are o scriitură frumoasă,
curată, acroşantă, persuasivă, de
regăsit în poezia sa, dar şi în proză.
Iată un fragment semnificativ, din
multele ce se pot citi în Zborul gâştei
sălbatice: „La Ormanu aveam timp.
Era singurul lucru care prisosea cu
adevărat. Timpul şi apa. Apa care
părea că înghite totul, care pătrundea
peste tot, era peste tot, chiar şi acolo
unde până şi amintirea ei părea
exclusă cu desăvârşire. Apa care nu
era decât trupul văzut al timpului.

Apa cu ochiul ei de mort în care nu se
vedea decât mortul însuşi, mirosind a
putreziciune chiar şi acolo unde
Dumnezeu cădelniţa cu mentă şi
aprindea stelele albe ale nuferilor. O
uram pentru ubicuitatea ei, pentru
felul viclean în care pătrundea în orice
şi oriunde, ascunzându-se sub coaja
lucrurilor, furişându-se în aşternuturi
şi în haine, ajungând, pe căi numai de
ea ştiute, în tainiţele minerale ale
pietrei şi osului. Eram sigur că, dacă ai
fi stors bolovanii şi oasele oamenilor,
apa ţi-ar fi şiroit tulbure şi putredă
printre degete. Era lucrul cu care nu
mă puteam împăca în acele locuri de o
dementă frumuseţe, în care zeii
umblau beţi de propria desăvârşire
prin colcăiala neruşinată a materiei.
Apa şi iernile în care lumea se
închidea în uitare de sine, se surpa
înăuntrul ei, cocârjându-se, încovoin-
du-se, întorcându-şi spre cer spinarea
albită de spaimă, peste care cădeau
bicele plumbuite ale viscolului“.
Cărţile de publicistică, atunci când nu
constituie o sumă de monologuri
despre „minunatele împliniri“ ori
despre „devenirea noastră într-un
timp eroic“ (contribuţii de care, sper,
vom fi scutiţi), sunt prilejuri de a
stabili un dialog deschis cu cititorul,
tabletele şi „efemeridele“ din carte
prelungindu-şi viaţa în reflecţiile celui
care le parcurge; scriitorul care
lansează idei prin intermediul unor
asemenea texte mizează, în primul
rând, pe acest efect de provocare, l-aş
numi, asemănător exploziei unei
bombe cu fragmentare. Deşi par a
avea un grad foarte ridicat de
transparenţă, tabletele se adresează,
totuşi, unui cititor calificat; altfel spus,
scriitorul ţine cont de această calificare
atunci când îşi circumscrie temele
abordate unui anume spaţiu cultural,
social, politic, istoric. Elaborate la
întâlniri, de regulă, ocazionale ale
pixului cu o coală de hârtie albă,
tabletele din volumul Ferestre al lui
Horia Bădescu se opresc la limita
spaţiului cultural, cititorul vizat fiind
acela cu o minimă calificare în
problemele specifice câmpului literar;
această „specializare“ a publicisticii e
un semn bun dacă ne amintim de
faimoasele sandviciuri ale unor colecţii

de tristă faimă (Reporter XX de la
„Junimea“ sau cele de la „Eminescu“),
unde erau de găsit, într-un amestec
indigest, reportaje pline de avânt
revoluţionar, modele de urmat, portre-
te de ţărani, muncitori şi activişti
fruntaşi, citate cu indicaţii preţioase
din opera tovarăşului şi tovarăşei;
câteodată, chiar şi texte bune, înotând,
din păcate, în sosul gros al monolo-
gului bine „orientat“ (în general,
cărţile de acest gen se înmulţeau spre
vară, într-un „august fierbinte“ sau
iarna, în ianuarie, în apropierea
sărbătoririi celui mai iubit fiu al
poporului). Aşa încât, apariţia unui
volum de publicistică scris cu
profesionalism de un scriitor adevărat
este un fapt demn de semnalat,
reconfortant, în măsură poate să dea
un impuls spre înnoire unor specii
vitregite de comanda socială a epocii
de care ne-am despărţit râzând-
plângând în decembrie 1989.

Eugen Mircea
Sigur că tabletele lui Horia

Bădescu ar putea fi rezumate, descrise
pentru că ele au miez şi coajă, ideea
are o desfăşurare epică, scenariul e nu
o dată ingenios; valoarea lor nu constă
însă în aceste aspecte ale stilului, ci în
amintitul efect de provocare pe care îl
au. Textele din Ferestre (titlul e
semnificativ în ordinea deschiderii
dialogului dintre autor şi cititor, dintre
universul considerat închis al cărţii şi
viul polimorf al lumii) sunt de o
frapantă actualitate, deşi unele dintre
ele par a fi scrise „înainte“; chiar prima
tabletă a volumului, O oră de linişte,
poate provoca o… nouă tabletă care
începe dintr-o întrebare retorică având
răspunsul la purtător: „Doamne-
-dumnezeule, şi dacă mâine se va
trage şi în numele metaforei?!“.
Interesul şi, aş zice, viaţa lungă a
efemeridelor din Ferestre se află în
continuarea aproape obligatorie pe care
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o solicită cititorului; între momentul
scrierii şi cel al lecturii legăturile se fac
instantaneu, în fluxul actualităţii, al
evenimentului curent, cititor şi autor
căutând împreună soluţii pentru
viitor: palierele temporale atât de strict
delimitate în proza de ficţiune,
interferează în publicistică, se unesc
pentru a „exploda“ într-un referent
din (i)realitatea imediată. Cât de
actuală este, de pildă, căderea culturii
în „orbire sau indiferenţă“ de care
vorbeşte Horia Bădescu în Bolta? Sau
aceste întrebări provocate de o
cugetare a lui Stendhal{ XE "Stendhal"
} şi provocând, la rândul lor, fapte
recente din memoria cititorului: „Este
tiranul conştient că faptele sale sunt
rele, sunt neomeneşti, sunt cumplite?
Este tiranul conştient de tirania sa?
Ştie el că este tiran?“. Horia Bădescu se
referă aici la Hitler, cunoscut din
„biblio-grafia celei mai întunecate
aventuri a umanităţii“; cititorul îi va
răspunde, într-o continuare firească a
gândului, că nu ciuma brună e cea mai
întunecată aventură a umanităţii“, în
orice caz, nu cea mai lungă, ci aceea de
culoare roşie. Transparenţa „me-
sajului“ acestor tablete e susţinută şi
de pildele căutate în natură şi cultură,
cu adresă precisă la soarta omului
acum şi aici; Elefanţii, Diogene,
Întâmplări cu animale sunt schiţe ale
unor alegorii privind taina şi presenti-
mentul morţii, mecanismul ascuns al
istoriei, „fatalitatea“ ei, „dresajul“ că-
ruia ne supunem zilnic din incapa-
citatea de a rămâne permanent noi
înşine (în acest fel – spune poetul –
„oportunismul devine necesitate înţe-
leasă iar lipsa de demnitate –
înţelepciune“).

Într-un sumar destul de variat, în
care pot fi remarcate şi câteva lecturi,
decupaje ingenioase din opere
niciodată epuizate (Nepreţuitul Roci-
nante), dar şi – sub aspect stilistic –
unele formule de uz curent în limbajul
reporterilor fără idei (şanţul lăsat de
un buldozer iese „parcă de sub
cazmaua unui uriaş“, iar natura e,
desigur, „marele arhitect“), textele
rezistente sub raportul ideii şi al firelor
ce pot fi trase din ele rămân cele
circumscrise relaţiei poetului cu istoria
(ciocârlia şi hultanul, adică). Horia

Bădescu e de părere ca „într-o ţară de
linişte auzul poetului poate cuprinde
pasul viitorului“; nu-l contrazic –
dimpotrivă! –, însă întrebarea lansată
câteva pagini mai departe – „Ce
politică faci dumneata, domnule
Orfeu?“ –, alăturată afirmaţiei din
tableta Anno domini…, atinge câteva
puncte foarte sensibile din stricta
actualitate: „Se-aud poeţii lumii
zuruind călimările de aramă ale
veacului. Le văd ochiul ciclopic, fiară
imensă şi necruţătoare pândind fru-
museţea şi urâciunea omului. Îi văd
gata de luptă la posturi, mereu gata de
luptă, cohorte succesive, deprinse cu
meseria armelor în marele război de
apărare a omului, de la începutul
începutului. Văd zâmbetul rece şi
neiertător al plutonului lor de execuţie
punând la zid inumanul. Le simt
cadenţa cumpănindu-se, pentru al
câtelea pas?, ca la începutul fiecărui
anno domini. Îi văd săltând imensa
raniţă cu întrebările şi neliniştile şi
certitudinile vremii, definindu-şi dura
strategie a metaforei“. E, mai întâi,

vorba aici despre starea poetului şi
strategia existenţei sale în chiar
câmpul literar; poetul de azi „gata de
luptă“ şi poetul de ieri „cufundat în
reverie“ sunt ipostaze ale aceleiaşi
figuri tragice atinse de istorie: cum îl

vrem şi cum l-ar vrea istoria pe poet?
Iată o nouă întrebare la care puterea şi
vectorii pe care îi dirijează în istorie
par să aibă un răspuns pregătit. Iar
dacă scriitorul e conştiinţa lucidă şi
scrisul său – un document al memoriei
colective, dacă admitem asta – şi
trebuie s-o admitem! –, atunci să-l
ascultăm şi să-i cercetăm cu dorinţa
înţelegerii şi dialogului raniţa în care
se găsesc întrebările, neliniştile şi
certitudinile noastre. Foarte „moldo-
vean“ în tehnica evocării (Sadoveanu{
XE "Sadoveanu, Mihail" } e, de altfel,
un model declarat), Horia Bădescu
abordează, pentru acelaşi cititor
calificat, probleme ale dinamicii
interioare spaţiului literar propriu-zis;
poet din prima generaţie de echino-
xişti, Bădescu nu scapă prilejul de a
(re)afirma valorile în care a crezut
promoţia sa, opunându-le pe un ton
discret polemic acelora ale generaţiei
’80: gravitatea, esteticul, cosmicul,
interesul pentru tradiţii, febra
expresionistă versus râsul, ludicul,
poetizarea faptului insignifiant, frag-

mentarismul. Horia Bădescu exagerea-
ză puţin această opoziţie, în care e loc
pentru multe nuanţe, dar, mai ales, nu
ia în seamă atât cât s-ar cuveni
determinarea factorului socio-politic
asupra câmpului literar; formată şi

Eugen Mircea
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afirmată în plan literar într-o perioadă
de deschidere, de „dezgheţ“ ideologic,
când refacerea legăturii cu tradiţia
marii literaturi interbelice era una din
priorităţi (şi cât s-a scris atunci în
maniera lui Arghezi{ XE "Arghezi,
Tudor" }, Blaga{ XE "Blaga, Lucian" },
Ion Barbu{ XE "Barbu, Ion" }?!),
promoţia ’70 şi-a definit paradigma
literară înainte de „revolu-ţia
culturală“ de inspiraţie maoistă ale
cărei efecte groteşti, deformatoare, au
apăsat anii formării şi ai debutului
noului val al anilor ’80. Formula
poeziei colegilor de peste un deceniu
conţinea, în primul rând, armele de
luptă, modalităţile subversiunii,
procedeele dinamitării dogmelor din
celebrele „teze“; condiţiile au fost
foarte diferite şi, deci, nu trebuie să ne
mire diferenţierile în ordinea
strategiilor literare care se află şi ele, la
îndemână, în raniţa poetului „gata de
luptă“.

Cum scapă ciocârlia de ghearele
hultanului? Răspunsul îl dă Horia
Bădescu într-o frumoasă pagină de
evocare a momentului intrării sale în
literatură: „Abia când am înţeles cum
trăiesc şi cum mor cuvintele, abia când
am văzut cum se poate minţi, cum se
poate trăda, cum se poate vinde şi
murdări, cum se poate ucide chiar cu
cuvintele, abia când mi-am dat seama
că, în sine, muzica lor nu face doi bani
în afara adevărului, că nu pentru a-l
înjosi, a-l profana şi a-l batjocori, ci a-l
înălţa şi a-l preamări pe om ne-au fost
date cuvintele, abia atunci, cred, am
ajuns la literatură“. Se află aici, bine
spus, jurământul cohortelor de poeţi
mărşăluind de la începutul începutu-
lui în marele război pentru apărarea
omului; să luăm aminte.

Horia Bădescu a publicat şi o
sumă de cărţi apărute în spaţiul
francofon european, unele fiind tra-
duceri ale unor volume „româneşti“,
altele, scrise în limba franceză: Ante
portas (1992), Le visage du temps
(1993), Le fer des épines (1995),
Portraite apocryphe (1998), Les
syllogismes du chemin (1999),
Exercices de survie (2000), Le vol de
l’oie sauvage (2000), La mémoire de
l’Etre – la poésie et le sacré (2000),
Abattoirs du silence (2001), Le vent

et la flamme (2002), L’ombre d’un
jour (2004); trei dintre cărţile
„franţuzeşti“ – Silogismele drumu-
lui, Abatoarele tăcerii şi Vântul şi
flacăra – au fost traduse de autorul
însuşi într-o elegantă antologie
bilingvă, D’un jour à l’autre/ De la o
zi la alta (2006). Pentru aceste volu-
me – poezie, proză, eseu –, autorul a
primit, în 2004, Premiul european de
poezie francofonă „Leopold Sedar
Senghor“; e un fel de afirmare exem-
plar pentru ceea ce se numeşte (re)-
integrarea culturii noastre în spaţiul
european, iar „dosarul de lectură“
care însoţeşte antologia amintită este
pe deplin semnificativ în acest sens:
scriu despre Horia Bădescu, în
reviste culturale din Belgia şi Franţa,
Jean-Luc Wauthier{ XE "Wauthier,
Jean-Luc" }, Alain Duveau{ XE
"Duveau, Alain" }, Jean Chatard{ XE
"Chatard, Jean" }, Michel Camus{ XE
"Camus, Michel" }, Jalel El Gharbi{
XE "El Gharbi, Jalel" }, Max Alhau{
XE "Alhau, Max" }, Jean Max Tixier{
XE "Tixier, Jean Max" }, Gérard
Bayo{ XE "Bayo, Gérard" },
Dominique Daguet{ XE "Daguet,
Dominique" }. Ce au citit francezii în
poezia lui Horia Bădescu? Iată:
„Asemeni multora dintre români,
Horia Bădescu vede în «sacrul de
coeziune» esenţa poeziei. El este un
poet mistic autonom şi
neconvenţional, în sensul lui Novalis
pentru care «poezia este religia
originară a umanităţii» sau în sensul
în care mistica sa nu este înfeudată
nici unei obedienţe religioase. Ceea
ce Bădescu numeşte într-un mod atât
de aparte «şamanismul poeziei»
revelează «puterea incantatorie a
poemului» a cărei «vrajă sărbătoreas-
că» provoacă înminunarea conştiinţei
lectorului. Limbajul lui Bădescu este
opusul a ceea ce Borges numea poezia
fosilă a limbajului balizat şi banalizat.
Mai ales sensul este cel pe care
Bădescu îl defosilizează pentru a da
semnelor un nou înţeles“ (Michel
Camus{ XE "Camus, Michel" });
„Niciodată Horia Bădescu nu ezită,
nici un artificiu al cuvântului nu
divizează timpul care rămâne
indisociabil de aventura umană şi de
sfârşitul ei, spre a aduna în cuvinte

un sânge subiectiv, ritualul unei
veritabile reîntoarceri la sine“ (Alain
Duveau{ XE "Duveau, Alain" }); „Nu
există nici o amăgire posibilă în
Abatoarele tăcerii de Horia
Bădescu“ (Jalel El Gharbi{ XE "El
Gharbi, Jalel" }); „Profund disperată,
poezia lui Horia Bădescu îşi trage
puterea sa creatoare şi autenticitatea
ei din iscodirea tuturor clipelor, pe
care nu încetează să le lumineze în
fraze sobre, dar care te izbesc «în
stomac» înainte de a-ţi seduce inima“
(Jean Chatard{ XE "Chatard, Jean" });
„De multă vreme Bădescu povesteşte
destinul omului contem-poran într-o
lume, aceea a oraşelor noastre
europene, cel mai adesea
necruţătoare cu cei ce-o locuiesc. Fără
îndoială, n-am putea defini poezia lui
Horia Bădescu doar printr-un
realism geografic; în calitatea lui de
creator, de om, pe el îl interesează
mai mult condiţia noastră şi, mai
presus de orice, omul despre care
vorbeşte în opera lui“ (Max Alhau{
XE "Alhau, Max" }); „Poetul se
hrăneşte incontestabil dintr-o
experienţă tragică. O experienţă care-
i determină registrul şi care
integrează neîndoielnic dimen-siunea
secolului, traumatismele,
interogaţiile lumii exterioare, pe care
sensibilitatea lui le repercutează
verbal“ (Jean Max Tixier{ XE "Tixier,
Jean Max" }); „Poetul Horia Bădescu
dă o bătălie necesară acum, în acest
secol. Întrebările sale, afirmaţiile sale
sunt simple, esenţiale şi universale.
El, acest străin, ne cere să ne
declinăm identitatea… nu aceea de pe
cartea de identitate, ci cea adevărată,
ascunsă în noi şi totuşi fără limite
imaginabile… Şi repede, fără
târguială, sub urgenţa urgenţelor şi a
unei Istorii care ne scapă“ (Gérard
Bayo{ XE "Bayo, Gérard" }).

Ce pot citi românii în aceste cărţi
„franţuzeşti“ prin raportare cu
volumele „româneşti“ cunoscute ale
poetului, de la Marile Eleusii (1971)
şi Nevăzutele urse (1975) la Fierul
spinilor (1995), Ronsete (1995),
Portret apocrif (1998) şi Ziua cenuşii
(2000)? Rămân tragica răzvrătire a
poetului împotriva propriei condiţii
şi glisarea permanentă spre metafi-



180 vol. 22, no. 1 (91-93)| Iarna 2012

zic, spre interogaţie şi nelinişte, până
la întâlnirea cu sentimentul religios:
în aceste ultime cărţi, ca şi în
precedentele, redescoperim aceeaşi
lume unde nu se mai aude decât
inima „urlând a pustiu în ruinele
veacului“. Ceea ce se modifică în
chip radical sunt mijloacele de
expresie poetică; nici tonul baladesc,
elegiac din Anotimpurile, nici
pamfletul, nemulţumirea, revolta,
starea explozivă din Furcile caudine,
cum nici neoromantismul şi tema
medievală din Ziua cenuşii nu se
mai regăsesc în silogismele şi lirica
esenţializată din Abatoarele tăcerii
ori Vântul şi flacăra.

Horia Bădescu inventa, altădată,
ronsetul (o „fermecătoare combinaţie
de rondel şi ronset“, cum îl definea
Liviu Petrescu{ XE "Petrescu, Liviu"
}); azi (re)inventează silogismul,
provocând poezia cu o „formă“
descoperită de Aristotel{ XE
"Aristotel" }, care pare cu totul
străină esenţei lirismului (silogismul,
spune Dicţio-narul, este „un tip de
raţionament deductiv alcătuit din trei
judecăţi: 1) premisa majoră, care
conţine predica-tul concluziei
(termenul major); 2) premisa minoră,
care conţine subiec-tul concluziei
(termenul minor); 3) concluzia,
derivată cu necesitate din ele;
legătura dintre termenii major şi
minor este mijlocită de termenul
mediu, care figurează în ambele
premise, dar nu şi în concluzie“).
Silogismele drumului, Abatoarele
tăcerii şi Vântul şi flacăra sunt,
toate, ale Fiinţei (cum, heideggerian,
spune poetul) şi, fiecare, al unei
realităţi anume din structura acesteia.
O carte despre drumul/calea eului; o
alta, despre timpul/vremea sa; în
fine, a treia, despre disperarea de a fi.
Raţionamentul deductiv al silogis-
mului oferă o poezie a disocierilor
fine în orizontul filosofiei (care l-a
tentat mereu pe poet, în buna tradiţie
a ardelenilor, începând cu Lucian
Blaga{ XE "Blaga, Lucian" }: Meşterul
Manole sau ima-nenţa tragicului,
Memoria Fiinţei – poezia şi sacrul
sunt volume care se circumscriu
acestui orizont); altfel, poemul
respectă întocmai structura

silogismului amintită mai înainte:
„De nicăierea drumul nu vine/ şi
niciunde nu merge./ Din nicăierea,
niciundele-şi află drum/ în niciun-
de./ Din niciunde, nicăierea în
nicăieri/ îşi află cărarea;/ orice drum
vine şi duce-n/ el însuşi“. Silogis-
mele drumului este un poem (nici
una din cărţi nu conţine „poezii“, ci
un singur poem fragmentat) despre
starea de drum care e însăşi starea de
existenţă a lucrului şi fiinţei: aceasta
în-fiinţează drumul: „Un drum este o
întrebare a Fiinţei/ despre ea însăşi;/
cel ce pe drum merge/ înfiinţându-l/
este răspunsul“. Poemul cărţii arată o
mare disponibilitate de a încărca
semantic şi, desigur, filosofic un lexic
părând a fi format din sinonime:
drum, cărare, cale. Drumul e al
conexiunilor între lumină şi
întuneric, între viaţă şi moarte,
trecere şi nemişcare, sine şi sine;
calea e ţinta, ea naşte drumul în
efortul de a-l găsi pe cel „fără-de-
chip“. Scriind despre drum şi cale,
Horia Bădescu scrie, în fond,
silogismele poemului şi stării
esenţiale a poetului; astfel: „Poemul
este el însuşi/ un drum./ Drumul
poemului/ este poemul însuşi./ Pe
drumul poemului/ nu poemul este
cel care/ umblă;/ pe drumul poemu-
lui/ rătăceşte pulberea/ de pe
tălpile/ morţii“.

Despre asfinţitul fiinţei e vorba în
Abatoarele tăcerii şi Vântul şi
flacăra, cărţi care se nasc între
„torentul secundelor“ şi „paşii eterni
răsunând în subteranele fiinţei“.
Silogismele din prima carte erau ale
concluziei care nu admite întrebarea
ulterioară; poemele din Abatoarele
tăcerii şi Vântul şi flacăra sunt ale
interogaţiei active adresate lumii şi
sinelui: „Asculţi,/ oare ce-auzi?/ În
abatoarele tăcerii/ lumina-i de sân-
ge,/ viscolul cântă/ la orga oaselor
tale“; „Cum să rezişti?/ Cum să
rezişti/ ţie însuţi?/ Cum să rezişti,/
până la stingerea lumii,/ prizonier
unei veşnicii de oglinzi/ în care
acelaşi chip/ se reflectă?“; „Unde
eşti?/ Numai vânt în câmpiile/ căr-
nii,/ numai ploi înecate/ în propriul
sânge./ Unde eşti?“; „În zori/ trupul
înnămolit în uitare,/ în zori/ mâinile

înecate în imponderabil/ şi ochii
altcuiva/ îndărătul pupilelor;/ cine-
ar putea deştepta orologiul/ sângelui
tău?“; „Ai ajuns acolo de unde ar fi
trebuit/ să începi./ Dar dacă-între-
bând,/ ai fi aflat că răspunsul/ e
doar locu’-întrebării? Dacă, respi-
rând,/ ai fi ştiut să nu eşti decât/ un
fel de memorie-a aerului?/ Sau dacă
fiind,/ umbră-n amiaza nefiinţei/
lujerul ţi s-ar fi copt?/ Dar dacă…/
Ei şi?/ Nu eşti decât tu/ şi ţevile
oaselor;/ stropi de măduvă se pre-
ling/ pe rama bocancilor adormiţi/
pe pedalele orgii“. Ce auzi? Cum să
rezişti? Unde eşti? Cine-ar putea
deştepta orologiul sângelui tău? Ei
şi? Interogaţiile sunt, în fond, „paşii
eterni“ care se adună în „torentul
secundelor“ şi doar poetului („cer-
şetor de cuvinte“) îi sunt date
răspunsurile totdeauna aproximate –
cu vorbele lui Horia Bădescu, îi cade
în palmă „tencuiala neantului“.

Este în cărţile lui Horia Bădescu o
poezie a disperării de a fi – a unei
„autentice exaltări“ şi a şansei de a
depăşi „toate spaimele noastre“, cum
spune Alain Duveau{ XE "Duveau,
Alain" } –, cu imagini violente ale unei
lumi mereu agresoare: „La picioarele
zidului/ rămâneai/ noaptea-
întreagă,/ acolo rămâneai,/ sub
horcăitul oraşului/ şi-al constelaţiilor
pierdute,/ sub urina rigolelor/ şi-a
îngerilor bătrâni/ rămâneai până-n
zori;/ în vinele gâtului/ clepsidra
răsturnându-se,/ pentru totdeauna,
clepsidra…/ Une-ori/ picioarele tale
presimţeau/ acolo, dedesubt, sub
asfalt,/ căldura soboli-lor“; o lume
crudă al cărei întuneric deplin este
secţionat o singură dată, astfel: „Se
naşte o zi/ undeva;/ în ea însăşi/ se
surpă lumina/ ca să-nţelegi/ că eşti
încă aici,/ cum de umbră/ se despoaie
alcătuirile lumii/ ca să te lase/ să
treci,/ de tine însuţi/ murind/ pentru-
învierea/ zilei ce vine“. Între ronsetele
şi baladele „crâşmei lui Mongolu“ din
primele cărţi şi silogismele acestora
din urmă se scrie poezia unuia dintre
cei mai importanţi scriitori români, cu
„certificat european“ autentic.
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George BĂDĂRĂU

Îngerul cu trei
aripi
aseară am văzut un înger cu trei aripi
fâlfâind pe fundul iubitei
ca un ventilator cumpărat de la bazarul
de sub pod
se chinuia să adoarmă dar rugăciunea
nu-i era suficientă
nici icoana vie şi caldă de pe marginea
patului
nici poemele mele cu somnifere din farmaciile
americane
dădea din aripi ori de câte ori se anunţa
la radio ora exactă
şi umbra mea se înălţa cât coloana
infinitului
memorând cuvânt cu cuvânt virgulă
cu virgulă
o poezie din neoavangarda românească
scrisă cu o pană pe fundul iubitei
aici aici
măsor cu şchioapa deschizând degetele
peste coapse
ca un compas universal
de la un capăt la altul al versului
un fluture de lumină s-a prăbuşit pe lenjeria
intimă de culoarea zăpezii
un licurici pe care mă grăbesc să-l cuprind
în palmă şi să luminez locurile pe unde
trec până ajung în dreptul coapselor
în dreptul îngerului cu trei aripi
fosforescente

şi încep să citesc poemul cu voce tare
ca şi cum aş citi un epitaf de pe o piatră
funerară
ca şi cum aş citi un anunţ de tipul
bine aţi venit în oraşul nostru
acoperişul păstrează încă zăpezi de culoare
neagră
şi ciorile aducătoare de vreme prăpăstioasă
în timp ce scapăr chibriturile expresive
ca un val de metafore
rotocoale de fum se rostogolesc pe parchet
în curte în stradă în uniunea europeană
după care aleargă puştii de parcă ar avea
cercuri suprarealiste
de parcă ar voi să cucerească lumea în câteva
minute între asfinţitul soarelui şi răsăritul
lunii
întind mâna şi mă prind uşor de creanga
cu care mă balansez de la polul nord la polul

sud
îngerul cu trei aripi rămâne pe coapsele iubitei
ca şi cum ar fi pe un crater
ochiul lui de pisică dezvăluie lumea nocturnă
e vremea când ziua conversează cu noaptea
când sârma ghimpată desparte ca o frontieră
dragostea de indiferenţă
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când pleoapa se ridică întrebătoare
când îngerul cu trei aripi recită o poezie
de george bădărău
scrisă pe coapsele unei femei care au devenit
obiect estetic
voluptoasă cu capul în jos ca o invitaţie
ca o încurajare pe când visului meu îi cad
dinţii de lapte şi-i apar în loc ghimpi
gata să-nflorească

Turbinca
dacă aş avea turbinca lui ivan
aş băga toţi politicienii în ea
centimetru cu centimetru
cu feţele lor obosite decupate din
ziarele de mare tiraj
cu declaraţiile lor false de avere
scrise pe suluri de hârtie igienică
ieftină
suntem în criză de spânzurători
după ce au furat pădurile peisajele
zilele şi nopţile sub forma unor zaruri
pentru orbi
suntem în criză de idei după ce
ne-au devastat memoria
politicienii care ar încăpea în turbincă
îndesaţi cu piciorul cu genunchii
cu ţeapa lui vlad ţepeş
până se crapă de ziuă
sau de foame
europeană
mă privesc în oglindă
până uit de mine şi-mi cresc
două aripi de hârtie creponată
cu care mă chinui
mă scotocesc în buzunarele lumii
de unde mă scot cu o batistă mototolită
umedă de-atâta transpiraţie
universală
în timp ce boschetarii îşi dau coate
zicându-mi băi ăla cu aripi

şi dau cu picioarele în containere
băi ala cu viziune dementă pe care
n-au pus încă niciun impozit
politicienii care ar încăpea într-o turbincă
şi ar mai rămâne destul loc pentru
câteva tone de maculatură poetică
de confuzii lucidităţi
răsărituri apusuri
cuprins necuprins
stau pe o bornă kilometrică îngândurat
vânăt de gânduri de parcă aş fi fost
victima unui accident feroviar
de parcă roţile unei locomotive s-ar fi
rostogolit prin carnea şi sângele meu
de origine sănătoasă
prin poemele mele prin care am turnat
conservant să ajungă pentru câteva veşnicii
de parcă s-ar fi rostogolit peste rochiile
calde încă ale femeilor dintr-un album
aruncat în boxa de la subsol
mereu contează ultima femeie
care-mi vorbeşte până la ore târzii despre
diferenţa dintre realitate şi ficţiune
ultima poezie afrodisiacă aţâţându-mi
simţurile
ultima taxă pe aerul inspirat cu atâta
dezamăgire
pe borna kilometrică zero
până se adună toţi corbii de pe faţa
pământului
şi eu şchiopătez din picioarele metrice

Scaunul electric
dacă aş avea bani aş cumpăra un scaun
electric
de la americani şi aş învăţa trecătorii
cum să stea
aşa aşa până seara când se scurge sângele
din soare
stai frumos mami şi tu şi tu cum stă
preşedintele în campanie electorală
umbra mi se lipeşte de picioare cu tot noroiul
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noului mileniu
cu toate schelele mănăstirii argeşului
care se dărâmă în fiecare noapte
capul mi s-a deşurubat din gât
fără să-mi dau seama
clătinându-se ca o sperietoare în lanul
de grâu
ce conexiuni misterioase zice domnul
informatician de la 3 scara din mijloc
privindu-mi capul dizgraţios
pe care- l port sub braţ ca pe o mapă
cu documente financiare
strigând în gura mare
dacă aş avea bani aş cumpăra un scaun electric
pentru politicienii care dorm în timp ce
se votează taxa pe aer
taxa pe limba românească
în timp ce lumina ne gâdilă tâmplele
cu fluturii ei galbeni
şi tu mami cu toţi melcii tăi de după ploaie
mă traversezi din cap până în picioare
duc palmele la ochi ca ochelarii
cailor de la dric
aşa aşa nu risc de cum răsare luna
din adâncurile sufletului
mă aplec ascult mă aplec până ating
cu buzele propriul meu izvor cu bărcuţe

de hârtie
de parcă ar fi un debarcader supraaglomerat
la sfârşitul săptămânii
fato, nu te apleca în întunericul care urlă
ca un lup la grădina zoologică
acolo sau acolo
nu te apleca în intimitatea cuvintelor
răzvrătite, fato
de-aia zic dacă aş avea bani
aş cumpăra un scaun electric de la americanii
care au părăsit platoul de filmare
unul la mâna a doua
cât suntem în criză
şi n-avem la îndemână o rangă de fier
o puşcă cu lunetă
sau mai degrabă un virus în lumea
sentimentelor
încât mulţi spun: ea face valuri
după furtuna provocată de el
ah domnule ai încremenit în formă de scaun
electric
din motive necunoscute pe hol
şi trecătorii îmi fac semne discrete
cu capul spre scaunul cu prelungitor
până la priza unde două viespi
se ceartă într-o limbă necunoscută
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David MIHĂILĂ

Portretul
psihologic
http://artcomview.blogspot.com/

"Ochii sunt oglinda sufletului."

mi aduc aminte de o experi-
ență, dacă nu revelatorie, cel
puțin relevantă. Mă plimbam

acum un an noaptea pe străzile din
Cardiff și dintr-o dată am intâlnit un
om al străzii care plimba un caru-
cior plin cu gunoaie. S-a oprit pen-
tru un moment și m-a privit în ochi.
Mi s-a părut o veșnicie, deși cred că
au fost câteva clipe. L-am privit și
eu la fel de intens, insă n-am găsit
nimic, decât niște ochi blânzi. Și nu
ochii lui erau goi, nu privirea lui
pierdută, lipsită de orice expresie, ci
ochii mei. Mă vedeam compătimin-
du-mă ca într-o oglindă. Poate că
pentru el a fost o simplă provocare,
un joc de-a cine cedează primul, cine
nu clipește, cine e mai incâpățânat, cine
e mai sfidător. Credeai ca poți găsi
ceva dincolo de om? Credeai că poți
să treci scara peste prăpastie? Cre-
deai ca îl poți lua in brațe? Credeai
ca poți comunica de la suflet la
suflet? Te-ai înșelat. Nu e nimic, în
afara unei senzații, în afara unei
alterități. Exista o dedublare a noas-
tră, dar rămânem izolați in propria
substanță atunci când incercăm să
legăm punți. Suntem singuri, și to-
tuși solidari.

A doua experiență care m-a
determinat să scriu a avut loc acu o
săptămână, in Milano. L-am intâlnit
acolo pe Abraham, un artist venit
tocmai din arhipelagul Filipine. S-a
oferit să-mi facă portretul, așa că am

acceptat bucuros. V-aș îndemna pe
toți la o așa experiență. Pentru că cel
mai frumos sentiment este cel al
așteptării. Nu-i ca și cum aștepți tre-
nul in gară, ci e o așteptare plină de
suspans. Ești martorul unei minuni,
martorul unei nașteri din nou din
cărbune, cu buzele bine conturate și
cu zâmbetul surprins ușor in colțul
gurii. Cel mai mult, după cum avea
să-mi mărturisească Abraham, lu-
creaza la ochi. Pentru că dacă ochii
îi reușesc, atunci portretul e realist.
Chiar dacă numai din creion, el
trebuie să prindă sclipirea, și culoa-
rea, și adâncimea ochilor. Pentru
asta, are nevoie de ajutorul modelu-
lui. Nu poate surprinde ceea ce
omul nu lasă să se vadă. Trebuie să
te deschizi in fața artistului.

In copilarie, mamele autoritare
tind să-și fixeze destul de des copiii
din priviri. Acest lucru îi face să
devină hipersensibili. O fixare insă
moderată și o comunuicare vizuală
le pote dezvolta inteligența emoțio-
nală. Pe de altă parte, odraslele fixa-
te din priviri autoritar și mustrător,
tind să devină timizi și să nu mai
privească omul in ochi atunci când
vorbește cu el. Acest lucru poate
crea blocaje pe termen lung și se
observă cel mai bine la oamenii
introverți. Tocmai că la Abraham
acest lucru lipsea cu desăvârșire.
Privirea lui era ca o deschidere către
sufletul omului. Una onestă și bidi-
recțională. Pentru că ochii lui mă
fixau din secundă in secundă. Ochii

lui erau blânzi, dar nu lipsiți de
conținut ca ochii acelui om intâlnit
pe străzi. Abraham când desena
intra într-o formă de transă. Dacă il
intrebai ceva nu îți putea răspunde.
Și tocmai că acea seriozitate era una
transfigurată intr-un surâs. Se vedea
că e un om impăcat cu lumea, că știe
să citească omul care se aseza in fața
lui ca în fotoliul psihologului.

Băștinașii aveau impresia că
oglinda, și mai târziu pozele, fură
sufletul omului. Nu se inșelau total.
Adevăratul portret, așa cum am
văzut pe postul "Portrete vii în
Galerii moarte" portretul lui Jaquin
de Eleta de Rafael, este cel psiholo-
gic. Pentru că doar așa poți fura
sufletul omului, printr-un transfer.
Nu poți picta decât ceea ce ești
dispus să primești, iar pictorul nu
poate surprinde decât ceea ce ești
dispus să lași. Esti un om închis,
introvertit, nu-ți va fi reușit nicio-
dată un portret. Esti un om deschis,
senin, cu ochii misterioși și totuși
plini de pace ca cei ai Mariei, atunci
vei putea să te recunoști peste ani.
Căci, dacă trupul nostru se schimbă
de șapte ori într-o viață, poarta de
acces spre noi rămân totuși ochii.
Altfel cum te-ai recunoaște? Oglin-
da nu poate fi dovada identității
noastre, iar un portret reușit tocmai
asta trebuie să ne redea:

IDENTITATEA!



I
Portret D.M. Artist: Abraham, Milano 2011
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Valeria Z. PARAIPAN

Rubinul în formă
de inimă

(Continuare din numărul trecut)
ând s-a trezit, nu s-a grăbit să deschidă ochii. A
auzit cântecul păsărelelor, şi şi-a dat seama că e

dimineaţă. Era atât de fericită. Azi îl va însoţi  pe tatăl ei,
vor căuta şi vor alege locul unde vor construi o casă
nouă.

Sări din aşternut, şi o zbughi afară. Îi plăcea să umble
desculţă prin iarbă udă de roua dimineţii.  Nu-i păsa că
poalele veşmântului subţire se udă. Îşi umezi  obrajii cu
apă rece şi îşi pieptănă părul lung, eliberat din strânsura
cozii. Nu era nici un nor pe cer şi înspre răsărit, cerul
începuse să pâlpâie. Satul era cufundat în linişte . …îi
plăcea aici! Se întrebă dacă în apropierea colibei lui Ime,
ar putea găsi un loc liber, pe care şi-ar putea construi casa
lor. O auzi pe mama ei strigând-o  şi ţopăind veselă, fugi
înăuntru.
- Nij, iar te comporţi ca un copil?
- Ce să fac mamă! Dimineţile sunt cele mai frumoase!
- Ştiu! zilele când plouă cu găleata, şi nopţile cu lună

plină,  doar îmi cunosc copila!
- Şi iernile?
- Şi iernile, şi gerul  când zăpada scârţâie sub tălpi, şi

…
- Şi primăverile când pomii înfloresc!
Nishi se ridică în capul oaselor, privindu-le:
- Voi nu mai aveţi somn?
Strecurându-i-se la piept, şi sărutându-l pe obraji, Nij

ciripi:
- Tata, azi e ziua când noi ne vom alege cel mai

frumos loc pentru casă!
Mângâindu-i parul lucios, tatăl nu se putu abţine:
- Şi era nevoie să te scoli cu noaptea-n cap pentru

asta?
- Ce să fac? nu mai am răbdare!

- Mă duc să vă pregătesc ceaiul! cu voi nu pot fi
sigură că până diseară  veţi găsi ce căutaţi, spuse Aka
trântind uşa în urma …

Rămasă singură cu tatăl ei, Nij îi şopti:
- Tată, comoara e la loc sigur?
- Ca-ntotdeauna! răspunse omul pipăind cutia ce o

avea la căpătâi. Nu-ţi face griji.
- Şi săbiile? Tânjesc după dimineţile când tu mă

învăţai cum trebuie să lupt, sau să mă apăr!
- Ce să fac? De când cu rana asta …nu cred că aş mai

putea să fiu la fel de sprinten ca înainte! Dar peste puţin
timp, sper să fiu din nou în formă.
- Ştii, mă gândeam, oare Anilei i-a fost greu să înveţe

graiul oamenilor de-aici?
- Dacă ea a reuşit …Ce-ţi mai trece prin căpşorul

acesta drăgălaş?
- Dacă vrem să rămânem aici, ar fi bine să putem

vorbi cu oamenii ăştia! Ştii, m-am gândit  că am putea să
le facem o surpriză tuturor. Până va fi gata noua noastră
casă, am putea învăţa! Ce zici?
- Cred că am putea încerca.  Voi vorbi chiar azi cu

Anila. O fii în cămăruţa ei?
- Azi n-am văzut-o!
- Lasă totul în seama mea!
Copila îşi mai sărută odată tatăl şi părăsi încăperea.

Nishi  se întinse la loc. Îi plăcea să lenevească în pat.
Atâta timp cât comoara lui era în siguranţă, nu-şi făcea
griji  pentru ziua de mâine. Când îi încredinţase cutia, pe
patul de moarte, tatăl lui, îl asigurase, că dacă va fi
cumpătat, nu va putea să risipească bogăţiile ce se aflau
acolo.  L-a pus să-i promită, că şi urmaşii lor vor duce o
viaţă liniştită.  Nij îi semăna …ştia că poate avea
încredere în ea. Şi pentru a-i îndeplini acest moft, cu casa,
nu trebuia să cheltuiască decât cinci, şase monede, acolo

C
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…era ceva infim pe lângă grosul bogăţiei ce se afla in
cufăr.

Închise ochii mulţumit, şi aţipi …

*
Cât a fost ziua de mare, Nij, Aka, şi Nishi  au colindat

prin sat şi prin împrejurimi. La început,  fata şi-a lăsat
părinţii să hotărască. Apoi  rând pe rând a găsit motive:
ori locul ales era prea aproape de râu, ori prea departe.
Era în calea vântului, ori prea lângă pădure, ori prea
departe de sat.  Într-un final Aka s-a înfuriat şi a plecat să
se odihnească. Rămasă cu tatăl ei, Nij, a apucat-o ca din
întâmplare, pe cărarea ce ducea spre casa lui Ime.  A
început să admire pomii înalţi ce străjuiau marginea
colinei, a ciripit că aici iarna terenul este apărat din calea
crivăţului, apoi a spus că râul se află taman la distanţa
care trebuie, şi a sfârşit prin a-i propune tatălui ei  că
locul cel mai potrivit pentru casă, este  pe terenul  aflat la
mică distanţă de casa lui Ziros.

Nishi, habar nu avea de gândul ascuns al fetei
sale, şi după o zi de colindat, i se păru  grozav că fata lui
se hotărâse în sfârşit. Era rupt de oboseală, şi mort de
foame. A fost  imediat de acord.  Nij, a ţopăit fericită, şi-a
sărutat tatăl pe obraji, şi s-a îmbujorat de plăcere.
- Eşti cel mai bun tată! Şi de-aia te iubesc atât de

mult! De mâine putem începe?
- Desigur! Însă pentru toate astea voi avea nevoie de

Anila. Şi m-am gândit, că ar fi bine să o întreb dacă nu
vrea să intre în slujba mea.  Aş plăti-o frumos, pentru
asta. Să mă îngrijească, cu leacurile ei, să ne înveţe limba
cea nouă, şi până una alta, să-mi caute nişte oameni
pricepuţi, care să se apuce de treabă. Vara asta va trece
repede,  şi când ploile de toamnă vor sosi, noi vom sta
liniştiţi în casa cea nouă. Ce părere ai?
- Tu ştii cel mai bine ce trebuie făcut. Hai să o

căutăm pe Anila. Avem mare nevoie de ajutorul ei. Oare
pe unde o umbla femeia asta?

*
Rănile lui Nail începuseră să se vindece.  Se străduia

să nu mai geamă de durere ori de câte ori punea piciorul
în pământ. Şi nu vroia să şchiopăteze. Trebuia să le
dovedească celor ce-l vedeau că el, Nail, e tare, e
puternic, şi nu s-a născut ursul care să-i vină lui de hac.

Umbla ţanţos, scrâşnind de durere, dar cu
zâmbetul pe buze! Câţiva copii, s-au apropiat în fugă de
el, l-au privit  cu admiraţie, şi păşeau mândrii în urma
lui, dându-şi coate …

Nail i-a privit nepăsător, şi şi-a continuat drumul.
La zărit pe Taos de departe. Era împreună cu alţi tineri,
însufleţiţi într-o discuţie. Oare ce-or fi punând la cale?

Când îl văzură pe Nail, s-au strâns în jurul lui. Care
mai de care vroia să-şi spună părerea.
- Ce bine că te-ai vindecat!
- Cum de te-ai pus aşa repede pe picioare!

- Ce-ai simţit, când te-ai trezit cu ursul năpustindu-
se asupra ta?
- E adevărat că la următoarea vânătoare, nu te vei

putea duce din cauza rănilor?
Lui Nail îi plăcea să fie în centru atenţiei. Dar azi,

întrebările îl enervau. A trecut ţanţoş printre cei care
puneau întrebări, s-a apropiat de Taos, şi i-a făcut semn
să-l urmeze. Cei care se ţineau după el, s-au răzgândit,
când l-au văzut că se răsuceşte pe călcâie şi le spune:
- Plecaţi! n-am chef de glume!
Când au fost doar ei doi, l-a întrebat:
- Ce mai e nou, pe-aici?
- În câteva zile, vom porni în căutarea tigrului,

răspunse Taos.
Nail nu se putea bucura. Bănuia că va fi greu să-l

înduplece pe Ziros să-l ia cu ei. Totuşi, nu se lăsă:
- Abia aştept  să dau faţă-n faţă cu tigrul!
Taos îl privi atent, dar nu zări nimic …
În colţul uliţei, dădură nas în nas cu Orem care râdea

zgomotos, ascultând ce-i istorisea Ruas. Când îl văzu pe
Nail rosti:
- Ce bine-mi pare că te văd, Nail!
- Ce-i Orem? De ce eşti aşa de fericit? Şi tu Ruas,

parcă trebuia să treci azi pe la mine! Ai uitat?
- Da de unde?! Asta-i povesteam şi lui Orem! Voi aţi

auzit de hotărârea luată de străini? Vor să rămână aici, în
satul nostru!

Inima lui Nail tresări! totuşi zise:
- Mare scofală!
Ruas nu se lăsă mai prejos:
- Şi cine vrea să ajute, va fi plătit pentru munca lui.

Cu monede din acelea despre care vorbeau cei care se
duc la târg …

Toate veştile astea, avură darul de-ai aduce
entuziasmul  lui Nail. Zâmbetul îi apăru pe buze:
- Minunat!
Îl luă pe Orem de umeri …
- Ia zi Orem, şi unde vor să construiască casa?
Prinzând curaj , Orem răspunse într-un suflet :
- Din câte am auzit, şi-au ales terenul de lângă casa

lui Ime!
Nail îşi retrase mâna, şi-l împinse cât acolo:
- Ai limba otrăvită ca un şarpe!
Orem nu ştia ce să creadă. Bombăni:
- Da ce ţi-a venit?
- Taci  Orem! Ruas, şi ce a mai zis Anila? A găsit

oameni  pentru muncă?
- Cei mai mulţi vor fi ocupaţi cu vânătoarea. Dar

până atunci, mai e. Eu mă voi duce!
- Şi eu! - zise Taos.
- Şi eu! zise şi Orem.
- Dar Ime, unde e? se răţoi Nail. El ce părere are?
Băieţii ridicară din umeri. Astăzi, nimeni nu-l văzuse

pe Ime!

*
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Dimineaţă când a deschis ochii, a zâmbit. S-a cuibărit
mai bine în aşternutul cald. Era mulţumit. Ştia că dorinţa
lui era pe cale să se îndeplinească  şi acest simţământ îl
copleşea. Trebuia să-şi facă un plan …avea nevoie de
linişte …totul era prea frumos …şi nu vroia să intervină
nimeni  care să-i strice plăcerea.  Nu se va grăbi. Fiecare
zi va fi un pas. Pas cu pas, se va apropia tot mai mult de
ziua când Nij va deveni soţia lui.  Azi îşi va lua un răgaz
în care să se liniştească. Evenimentele din ultimul timp îl
aruncaseră de la disperare la extaz.

Locul unde se simţea cel mai bine, era în preajma
apei. Acolo va merge. În susurul valurilor, gândurile se
vor aşeza, se vor limpezi asemenea apei. Va înota, şi îşi
va cufunda pletele în unda cristalină. Apoi se va întinde
pe iarba verde, moale, şi se va odihni. Se va încărca cu
energia ce o simţea mereu în preajma apei  şi se va
pregăti pentru momentul acela –unic – ce-i umplea
sufletul de lumină, şi dorinţa de a putea zbura.  Ziua în
care fata pe care o iubea  atât de mult, îi va deveni soţie şi
i se va dărui  lui. Oftă de plăcere …

Soarele trecuse de  amiază, şi Ime nu se lăsa dus.
Stătea întins în iarba moale. Căutase un loc mai ferit,
departe de gălăgia copiilor care îşi făceau veacul
scăldându-se, hârjonindu-se, sau învăţând să pescuiască.
Avea  el locul lui, unde rar se abătea cineva. Şi chiar dacă
ar fi trecut cineva pe acolo, puţin i-ar fi păsat. Azi nimeni
nu l-ar fi putut scoate din starea de bine care il stăpânea.

Zgomot de paşi fâşâind printre firele de iarbă, şi
murmur de voci, l-au făcut să ciulească urechile. Când
vocile se auziră mai aproape, le recunoscu. Era Ruas, şi
Aire.

Aire, era fata pentru care el şi Nail au fost gata- gata
să se certe! Din ziua când o văzuse pe Nij, a uitat însă
complet de Aire.

Continuă să stea nemişcat. Poate ei vor trece mai
departe  şi nu îl vor zări!

Când Ruas care vorbea însufleţit, s-a oprit în mijlocul
cuvântului, şi-a dat seama că l-au descoperit. Paşii s-au
auzit tot mai aproape, iar când Ime care stătea întins pe
burtă a ridicat privirea,  l-a văzut pe Ruas, privindu-l
mirat:
- Ime, ce faci aici?
- Ruas, priveşte-mă! Ce crezi că fac  aici?
- Te prăjeşti la soare!
- Întocmai! Mai bine spune-mi tu ce faci aici? De fapt

…privindu-l cu subînţeles, - nici nu-i nevoie. Am înţeles
şi singur. Şi-i aruncă un zâmbet  fetei.

Luată prin surprindere, de apariţia lui Ime , fata se
cam fâstâci. Îi răspunse cu un zâmbet, în timp ce-i admira
frumuseţea trupului desăvârşit. Îi plăcea mult de Ime.
Dar cine nu-l îndrăgea? Aire ştia foarte bine că toate
fetele din sat îl visaseră măcar o dată, şi atunci când îşi
făceau planuri de viitor, şi se gândeau la cei care le vor
deveni soţi, toate îşi doreau să arate precum Ime!  Sau
măcar  părul, ochii, gura, pielea, înălţimea, trupul,

mersul, vocea, râsul, măcar să aibă ceva care să semene
cu ceea ce era Ime!

Se înroşi, gândindu-se la toate astea, şi vrând să se
rupă din mrejele acelei privelişti minunate, îşi întoarse
privirea spre Ruas. Şi el era frumos! Dar nu avea nimic
care să fie aidoma lui Ime. Doar faptul că erau prieteni
buni. Dar străduindu-se să caute, găsi că nici frumuseţea
lui Ruas nu era de lepădat. Băiatul era mai înalt decăt
Ime. Pielea îi era mai închisă la culoare, sprâncenele mai
groase, părul mai lung, şi mai negru. Era şi mai voinic. Şi
vocea era altfel. Îl privi din nou pe Ime. Oare ce-ar spune
băieţii dacă i-ar putea afla  gândurile?
- Ce faci Ime? Nu te-am văzut de mult …suspină ea.
- Mă topesc …îi răspunse  Ime, continuând-uşi

răspunsul în gând – de dorul iubitei mele!
- Aire râse şi se aşeză în iarbă alături de Ime.
Ruas făcu la fel.
Ime îi privi părul ce-i cădea în valuri castanii, lungi.

Nu-i vedea ochii. Dar îi ştia. Erau la fel de verzi şi de
frumoşi ca ai lui Nail. Îi ştia şi buzele pe care le simţise
odată atingându-i obrazul. Şi îi simţise şi atingerea
mâinii. Dacă n-ar fi apărut în viaţa lui străina, cu
siguranţă  că Aire ar fi devenit soţia sa. Şi atunci când i-a
povestit lui Nail că îi place de ea, acesta i-a reproşat că
vrea să-i fure fata pe care şi el o iubea, că v-a trebui să
treacă peste el pentru a ajunge la Aire. S-au ciondănit o
vreme şi Ime găsise rezolvarea. După ce vor fi devenit
vânători, şi îşi vor căpăta dreptul de a-şi întemeia o
familie, o vor întreba pe fată. Şi pe care îl va alege  ea,
acela să-i devină soţ. Au râs şi şi-au promis că nicio
femeie nu va reuşi să le strice prietenia.  Niciodată!

Şi acum Aire venise la râu însoţită de Ruas! Probabil
că Nail habar nu are. Zace  cătrănit pe rogojina din odaie,
şi geme precum ursul  răpus de el.

Zâmbi  gândindu-se la toate astea …
- Ruas, tu ai mai trecut pe la Nail? Anila îl îngrijeşte

cum se cuvine?
- Ime, din ziua când l-ai lăsat răcnind furios, Nail a

refuzat să mai rămână acolo. A plecat acasă  unde mama
lui l-a îngrijit. Nail a reuşit să o supere cu felul lui nebun
de-a se purta.  Ieri l-am văzut umblând prin sat, sprinten,
de parcă n-ar fi fost rănit în viaţa lui. Şi pot să-ţi spun că
nu l-am văzut niciodată să se poarte atât de ciudat. Acum
râde, şi în momentul următor e atât de turbat încât te-ar
putea sfâşia …

Aire care asculta răbdătoare, rosti în timp ce nu-şi
putea dezlipi ochii de pe faţa lui Ime .:
- Poate e îndrăgostit!
Zâmbetul lui Ime se şterse încet de pe faţă. Fusese

atât de orb? E posibil ca Nail să se îndrăgostească iar de
aceeaşi fată de care se îndrăgostise el?

Se ridică, îşi culese hainele din iarbă, şi îşi luă rămas
bun de la cei doi, fără să-i privească. Trebuia să dea ochii
cu Nail, şi trebuia să lămurească lucrurile.

*
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Vestea că străinii vor să rămână, făcu înconjurul
satului. Oriunde se întâlneau doi oameni, nu vorbeau
despre altceva. Chiar şi copii îşi făceau planuri
întrebându-se dacă erau destul de vrednici pentru a
putea lucra la ridicarea casei celei noi.

Deodată, omul acela scund, cu faţa galbenă şi ochii
mici, devenise eroul momentului. El şi cele două femei.
Cei care treceau prin dreptul casei Anilei,  şi care erau din
ce în ce mai mulţi, îşi suceau gâturile, vrând să-i vadă pe
cei trei. Chiar şi Anila, care avusese cinstea de-ai găzdui,
devenise subiect de discuţie şi admiraţie. Nu mai conta că
atâţea ani, a fost privită ca o ciudată, ca o tolerată, şi
fusese acceptată la început din cauza lui Ziros, iar apoi
pentru ajutorul dat celor bolnavi …

Ime, căzut parcă din cer în mijlocul acestor
evenimente, era calm şi fericit. Nu-i păsa ce credeau
ceilalţi, şi nu se gândea decât la fericirea lui. Nu aflase
încă de oferta tentantă a lui Nishi, pentru cei ce aveau să-i
ajute la ridicarea casei, şi nici de monedele care
reprezentau o avere  pentru oricine se bălăcea în sărăcia
care era stăpână peste sat.

În minte i se învârtea o singură idee. Vroia să afle din
gura lui Nail că nu are nimic de-a face cu Nij.  Îi va
smulge cu forţa adevărul, indiferent care ar fi acela.

Nail, era la masa de afară, la umbră.  Se ospăta cu ce-i
plăcea cel mai mult: peşte fript. Era cu gura plină, şi
alegea cu sârg oasele pe care peştele nu se sfiise să le aibă.
- Bine te-am găsit regăsit, spuse Ime în timp ce se

aşeza tacticos pe butura din faţa lui Nail.
Acesta aproape că se înecă. Ime reuşise să- l

surprindă, şi să-i strice pofta ce tocmai o avea. Totuşi,
scuipând câteva oase de pe limbă  şi scuturând nervos
din mâini, răspunse:
- Ce vânt te-aduce? Greşesc eu, sau în ultima

săptămână ai uitat de prietenul tău cel rănit, aflat pe
patul suferinţei?
- Ce suferinţă? Văd că nu te opreşti să te îmbuibi, şi-

am auzit că ai umblat ţanţoş prin sat, fără să laşi impresia
că eşti rănit.
- Da? Şi ce-ai fi vrut? Poate să vin în patru labe să te

caut?
Şi ridicându-se, făcu câţiva paşi defilând fără a

şchiopăta  şi ţinând capul drept şi pieptul ieşit în afară.
- Uite, acesta e Nail!  Ursul n-a reuşit să mă doboare.

Şi tigrului deja a început să-i tremure spinarea cea
vărgată de frica mea!

Ime izbucni în râs, se ridică şi-l îmbrăţişă pe Nail.
- Stai jos, trebuie să-ţi spun ceva …pe cine crezi că am
văzut la râu ?

Nail încruntă sprâncenele, şi se scărpină
în cap:
- Pot să-ţi răspund că sigur n-ai văzut-o pe Anila.
- Nu, n-am văzut-o,şi de ce ar fi trebuit să nu o văd?

Prundul e plin cu flori galbene, preferatele ei!

- Glumeşti, nu? Sau poate vrei să te cred că nu ai
auzit că acum Anila e în slujba străinului …
- Habar- n-aveam! Ştiu doar că locuieşte la ea, şi că îl

ajută să se înţeleagă cu noi.
- Şi desigur, nu ştii că străinul acesta e destul de

bogat, încât să-şi poată permite să-i plătească pe cei care
lucrează pentru el, cu monede, de care noi doar i-am
auzit vorbind  pe cei care umblau cu blănuri pe la târguri,
şi care le schimbau doar pe mâncare şi pe băutură.
- De unde să fii ştiut? Şi dacă stau bine şi mă gândesc

chiar nu-mi pasă! Mie îmi place de Nij, şi restul nu
contează. Bogată sau săracă, e fata pe care o iubesc!

Nail îl privea tulburat. Deci se întâmplă iar. De ce
naiba le era dat lor, cei mai buni prieteni, să le pice cu
tronc, mereu  aceeaşi fată?
- Să o iubeşti? Şi cu Aire, cum rămâne?
- Aire era azi cu Ruas. I-am văzut la râu.  Şi tocmai

vroiam să te întreb. Ce gânduri mai ai cu ea?
- Aiurea! Acum nu-mi stă gândul la fleacuri. Întâi să

răpun tigrul …sau un alt urs, nu ştiu …
- Nail, nu te preface!  Eu am fost sincer …
- Desigur! Ca întotdeauna! şi eu voi fi la fel. De când

mi-a şters obrazul şi m-a vegheat când mi-era rău, gândul
îmi stă doar la copila cea străină! Eşti mulţumit?
- Suntem prieteni, şi rivali. Şi vom face ca şi data

trecută. Vom încerca s-o cucerim. Dar alegerea e de
partea fetei, ea va hotărî!

Ime se ridică, îl privi pe Nail, şi-l întrebă:
- Prieteni?
- Prieteni!

Constantin Radinschi

*
Străjuită de brazi, şi împrejmuită de tufe de trandafir

sălbatic, coliba lui Dar  abia se zărea. Alături era poiana
unde sătenii obişnuiau să-şi ţină sărbătorile. În dimineaţa
asta, Dar era mai nerăbdător ca niciodată să pornească în
satul vecin, acolo unde se ţinea târgul. Trebuia să treacă
să-l ia şi pe Sial. Ziros se sfătuise cu el şi îl rugase să-i
ducă la îndeplinire o dorinţă.
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Mai întâi, îl povestise cum se trezise cu străinul care
era însoţit de fata lui, că vine, îi întinde mâna în semn de
prietenie, şi îi grăieşte  stâlcind cuvintele:
- Prietene, pentru ospitalitate şi ajutor, şi pentru

bunăvoinţa arătată faţă de noi, vreau să-ţi fac un dar.
Şi i-a întins o trăistuţă  dintr-o pânză pufoasă. Luat

prin surprindere şi neştiind ce să  facă în astfel de cazuri,
Ziros, a primit darul. Ceea ce a găsit înăuntrul săculeţului
a fost o surpriză mai mare decât să-l audă pe străin
adresându-i-se în limba lui. De altfel şi fata rostise nişte
cuvinte, transmiţându-i  lui Iris salutări din partea mamei
ei.
- Hotărât lucru, străinii ăştia erau nişte oameni foarte

simpatici, dornici să rămân rămână acolo.  Faptul că
învăţau limba lor era dovada.

Dar, ascultase, înveselindu-se pe măsură ce Ziros
mergea înainte cu povestitul. La sfârşit, a izbucnit în râs.

Când a deschis săculeţul, şi a rostogolit pe masă
monezile galbene, Dar, a auzit un zornăit ciudat. A făcut
ochii mari, si l-a privit pe Ziros.
- Înţelegi de ce te-am chemat?
- Aşa ceva, am văzut doar la negustorii bogaţi. Cei

care cumpără cele mai frumoase blănuri. Vânatul nostru
pe o vară – nu valorează cât o astfel de monedă. Şi aici,
câte sunt?
- Şapte! răspunse Ziros.  Îţi dai seama?
- Cine sunt oamenii ăştia, Ziros? Şi ce s-a întâmplat

cu ei?
- De unde vrei să ştiu? Te rog un singur lucru. Tu

eşti isteţ  şi am încredere în tine. Vreau să te duci la târg.
Să afli care este valoarea unei astfel de monede. Să
socoteşti  exact ce se poate cumpăra în schimbul ei.  Mă
refer la arme, şi la hrană. Dacă tigrul va continua să facă
prăpăd, dacă se vor înmulţi, pentru o vreme, până îl vom
prinde, nu vreau ca nimeni să sufere de foame. Şi
monedele astea vor fi salvarea noastră.
- Desigur! Fii fără grijă! Voi pleca chiar mâine la

drum.  Şi îl voi lua şi pe Sial cu mine. Drumul e mai scurt
şi mai sigur pentru doi călători.
- De acord – răspunse Ziros.

Acum Dar era gata de drum de plecare şi părăsise
coliba. Deodată auzi un râs cristalin, şi un sunet ascuţit,
metalic. Apoi  glasul unui bărbat, strigând ceva, apoi
nişte cuvinte neînţelese. Şi peste toate, sunetul sacadat,
metalic. Porni în goană, în direcţia de unde se auzeau
toate astea, …şi rămase cu gura căscată  de uimire.

În poiană, eru străinul împreună cu fata. Fiecare
avea în mână un obiect cu lama lungă şi subţire, puţin
încovoiată spre vârf. Le ţineau de mânerele late şi le
mânuiau cu iscusinţă, ţipând, rotindu-se, îndepărtându-
se, urmărindu-se. Fata purta straie de băiat, şi clopoţeii
prinşi în cozi cântau în ritmul mişcărilor pe care le făcea.
Era vioaie şi sprintenă ca o căprioară. Tatăl ei, era mai
greoi şi mai neîndemânatic. Amândoi erau veseli şi se
vedea de departe că totul era mai mult o joacă.

Unul dintre cai l-a simţit şi a sforăit speriat. Dar s-
a tupilat la pământ, gândindu-se că în timp ce străinii îşi
vor continua lupta, el va putea pleca. Nu a înţeles când şi
cum  a ajuns, însă în momentul când a ridicat ochii
pentru a se asigura că străinii nu l-au văzut, a tresărit
când în dreptul feţei s-a trezit cu arma cea curioasă. Fata,
îmbrăcată în roşu, ţinea în mânuţele ei delicate, pe care
zornăiau zeci de brăţări,  arma a cărei lamă sclipea în
lumina soarelui.

Dar, a privit-o mirat pentru o clipă, apoi a
izbucnit într-un râs zgomotos, în timp ce se ridica
mândru, semeţ, mare ca un urs. A privit-o de sus,
sprijinindu-se în bâta de care nu se despărţea niciodată.
Fata l-a privit fix, a ridicat sabia  cu amândouă mâinile,
până în dreptul pieptului, s-a rotit pe călcâie, şi a scos un
ţipăt scurt.

Dar a auzit sabia şuierând în aer, şi a văzut
fulgerul argintiu în lumina soarelui.

Bâta cea grea a tremurat uşor,   şi când a vrut să se
întoarcă şi să plece, a văzut cu mirare că în mâna  a rămas
doar cu un ciot. Restul rostogolindu-se în iarbă. La
început n-a ştiut ce să facă. Să se înfurie, sau să râdă?

Străinul se apropie în goană. Cu mâinile
împreunate, făcu o plecăciune în faţa lui Dar. Apoi s-a
întors către fată, i-a luat sabia, şi i-a spus răspicat ceva.
Nij,  a venit în faţa lui Dar, a împreunat mâinile şi
privindu-l, a făcut o plecăciune.  Apoi a zâmbit, a alergat
spre calul său alb, şi dintr-o săritură a fost în şa. I-a dat
pinteni şi în timp ce tatăl său striga ceva în urma ei, fata a
ocolit poiana de trei ori! Coama calului alb, flutura în
bătaia vântului asemenea veşmântului roşu. Clopoţeii
aurii din părul negru scoteau un zgomot fin, iar râsul
fetei alerga vesel prin poiană.

Dar, s-a uitat la ciotul cu care rămăsese în mână.
Lemnul  tăiat era fin, şi drept. Îl aruncă în iarbă, şi se
îndepărtă hotărât să lămurească toate astea altă dată.
Acum nu avea timp. Deodată, din spate, auzi galopul
calului ce trecu ca săgeata pe lângă el. Pe drum în urma
lui, Dar mai auzi doar clinchetul de clopoţei, râsul
cristalin, şi o dâră de praf …
- Ciudaţi oameni  ! mormăi ca pentru sine, Dar .

*
Împreună cu Ime, Ziros se odihnea la masa din

trunchiuri de copac.  Privea la gloata ce se adunase de
ceva timp la două aruncături de băţ  de casa lor. Cei ce
fuseseră tocmiţi ca să lucreze pentru Nishi, sporovăiau
veseli în timp ce munceau. Era un adevărat du-te – vino
continuu. Săpau, cărau trunchiuri, le ciopleau, măsurau.
Nishi era în mijlocul lor, dându-le sfaturi, arătându-le ce
să facă, spunându-le dorinţele lui. Casa trebuia să fie
aidoma celei pe care Nij şi-o dorea. Anila era alături
încercând să fie de ajutor. Străinii începuseră să înveţe
limba  cea nouă, dar nu suficient încât să se facă înţeleşi
într-o asemenea măsură.
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- Până diseară, Dar ar trebui să se întoarcă.  Abia
aştept s-aud ce veşti îmi va aduce!

Ime nu ştia ce să zică. Tatăl său îi povestise
întâmplarea cu străinul. Văzuse monezile. Se mira de
bunăvoinţa lui, dar nu-i înţelegea rostul. Dacă Ziros era
mulţumit  să le accepte, el nu putea avea nimic împotrivă.
- Stai liniştit, tată. Dar, se va întoarce în curând. Şi

atunci poate veţi hotărî şi când vom pleca din nou la
vânătoare.

În toată zarva de alături, auzi râsul lui Nail. Oare se
tocmise şi el să muncească?  Ime se ridică să poată vedea
mai bine. Nu se înşelase. Îl zărise printre ceilalţi.
- Mă duc să vorbesc cu Nail.
Nu se grăbea. Chiar vroia să vadă mai de-aproape

totul. Când s-a apropiat a fost întâmpinat cu chiote  de
bucurie! Orem, Taos şi Ruas  ciopleau fiecare câte un
buştean. Nail, îi tot explica lui Orem cum trebuie să facă,
în aşa fel încât şi buşteanul lui să arate ca al lui Ruas, care
îi tot dădea zor să termine primul.
- Daca-i venit să te tocmeşti, pot ca să-ţi spun că

Nishi nu mai are nevoie  de alte braţe! zise Nail cu faţa
numai zâmbet. Poate doar la pregătitul hranei …
- Dar tu, de ce te-nvârteşti pe-aici? Văd că nu faci

nimic.
- Nu fac nimic? Treaba mea e să-i supraveghez pe

toţi! Stăpânul Nishi – doar pentru asta m-a tocmit!
Ime îl privi neîncrezător:
- Aşa-i băieţi?
Orem răspunse primul, ca de obicei:
- De ce te miri? Chiar şi străinul şi-a dat seama cât de

destoinic e Nail.
- Şi Nij a pus o vorbă bună pentru mine. Ştia că sunt

rănit. Doar şi ea m-a-îngrijit. Desigur nu-i  o muncă
pentru un viteaz ca mine, dar  am acceptat.

Ime se mulţumi să îl privească. Băiatul acesta, mereu
reuşea să îl uimească.

Taos care terminase de cioplit pe o parte, îl întrebă pe
Ime:
- Se vede bine de acolo? Ce zici, e drept?
Ime încercă să privească, dar Nail i-o luă înainte. Se

lăsă pe vine, se sprijini cu mâinile de buştean, închise un
ochi, aplecă un pic capul spre stânga, privi, şi mulţumit
răspunse:
- E bine, Taos!
Anila îl văzuse  pe Ime   şi se apropie de el.
- Ime, când termini aici, am să vorbesc ceva cu tine!
- Da, de fapt am şi terminat.
- Băieţi, vă las în grija lui Nail! Păstraţi-vă din forţe şi

pentru vânătoare.
Ruas se ridică, şi în timp ce-şi îndrepta spatele

strâmbându-se de durere, îl întrebă:
- A hotărât Ziros când vom pleca?
- Nu,  nu încă!
Nail o privea pe Anila cum se îndepărtează,

întrebându-se ce pune la cale. Strigă în urma lui Ime:

- De-abia aştept să mă întorc cu blana cea dungată a
tigrului. Îmi voi face din ea o haină pentru iarnă …

Ime, nu-i mai răspunse.  Anila se opri, şi se apropie
de el.
- Ce vrea să spună Nail cu blana cea dungată?
- Vorbea de blana tigrului!
- Eu, nu am văzut niciodată un tigru. Spune-mi, cum

arată?
- E un animal mare, puternic, fioros, dar trebuie să

recunosc, e cel mai frumos din câte am văzut. Blana lui e
plină de dungi, negre, albe, şi …
- Dungi negre şi albe?
- Da. Dar grosul blănii e roşcată, ruginie, ca frunzele

toamna …
- Ca linia ce desparte ziua de noapte, şopti Anila ca

pentru sine…
Băiatul nu o auzise, şi întrebă :
- Ce vrei să-mi spui, Anila?
- Nij, m-a rugat să-ţi spun că vrea să îţi vorbească.
- Da, şi unde e?
- Nu vrea să fiţi văzuţi aici, de toată lumea. A spus

că o găseşti în locul unde aţi căutat zmeură.
Inima lui Ime a tresărit, şi nu-i venea să creadă. O

privi atent pe Anila. Îi plăceau ochii ei. Semănau cu ai lui
Nij.
- Îţi mulţumesc!
Anila l-a prins de braţ.
- Ime, vreau să te sfătuiesc să ai grijă. Animalul

acesta  dungat de care tocmai mi-ai vorbit. El îţi va pune
viaţa în pericol. Piatra din piept nu te va putea apăra ..

Ime pufni în râs ..
- Vezi, de la  buruienele  alea ţi se trage …de la

zeama amară pe care o tot bei. Nu vreau să te supăr, dar
ceea ce-mi spui,  nu are nicio noimă. Piatra asta e
amintirea copilăriei mele. Şi tigrul nu e mai rău decât o
altă fiară  care-ţi poate veni de hac. Aşa că n-avea grijă,
spuse  şi se îndepărtă grăbit.

Anila rămăsese nemişcată, privind în urma lui:
- Dacă ai ştii ….

*
Îşi dorea să aibă aripi, să poată ajunge mai repede.

Nici n-a simţit când a ajuns la liziera unde erau tufişurile
cu zmeură. Pe verdele pădurii, a zărit de departe calul
alb, ce păştea liniştit.

A vrut să se apropie tiptil, dar calul l-a simţit şi a
ridicat capul. Ime a privit în jur căutând-o pe Nij. Fata nu
se zărea nicăieri. A vrut s-o strige, dar s-a răzgândit. S-a
întins pe spate în iarba moale şi a aşteptat. A auzit paşi
apropiindu-se uşor, dar a rămas liniştit. Nij a venit tiptil,
şi s-a aşezat lângă el.  Ime i-a zâmbit, şi a vrut să spună
ceva. Fata i-a pus degetul arătător pe gură, apoi a luat din
căuşul palmei o zmeură şi i-a apropiat-o de buze. Băiatul
a deschis gura şi a mestecat tacticos fructul. Nij i-a mai
dat încă una, şi încă una. La urmă, a muşcat şi ea dintr-o
zmeură a atins-o de buzele lui, apoi s-a aplecat şi l-a
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sărutat. Ime a cuprins-o cu amândouă mâinile şi a strâns-
o puternic. S-au rostogolit în iarbă, şi s-a oprit deasupra
ei. S-a desprins din sărut şi a privit-o cu drag. O iubea
atât de mult .

- Ime, ce faci?
Vorbise în limba lui şi asta i se părea minunat. Vocea

îi era şi mai frumoasă când o înţelegea …
- Tocmai o privesc pe cea mai frumoasă fată pe care

am întâlnit-o vreodată.
- Frumoasă? repetă Nij.
- Pe fata pe care o iubesc !
- Iubesc, repetă Nij.
Ime îi acoperi gura cu buzele şi o făcu să tacă.
Brăţările fetei zornăiră în timp ce-şi afunda degetele

în părul lui. Era fericită. Niciodată nu simţise aşa pentru
nimeni. El era motivul pentru care îşi dorise să rămână
aici, şi el era băiatul cu care visa să trăiască alături toată
viaţa.
- Te iubesc, îi şopti Ime la ureche.
Nij repetă:
- Te iubesc!

Ion Petrovici

*

Larma se mai potolise. Ziros, îşi petrecuse întreaga zi
aşezat la masa de sub stejar. Iris era în al nouălea cer. De
mult nu-l mai văzuse atât de liniştit. Îi făcu toate poftele.
Îi pregăti mâncarea preferată, îi aduse apă rece, se
aşezase lângă el, şi  sporovăiseră. La urmă i-a adus  şi
burduful cu vin. Ziros  a îndemnat-o să bea, şi ca să-i facă
pe plac, femeie a băut câteva înghiţituri.

Soarele asfinţise de mult, şi acum răcoarea ce
anunţa căderea nopţii, era binevenită. Ziros avea chef de
vorbă, dar pe Iris o cuprinsese oboseala. Greierii ţiuiau
prin iarbă, iar licuricii sclipeau prin întuneric.

Paşi grăbiţi, se auziră pe poteca bătătorită ce încă
dogorea după arşiţa zilei. Ziros tresări. Spera să fie ceea
ce aştepta …şi nu se înşelase.

Rupţi de oboseală, prăfuiţi  şi uzi de transpiraţie,
Dar şi Sial se opriră în faţa lui Ziros.
- Staţi jos, le făcu semn Ziros. Iris, adu opaiţul!
În timp ce Iris punea opaiţul pe trunchiul din

jumătate, oamenii se aşezară.
- În sfârşit, oftă Dar.
- Iris, pune ceva de mâncare, şi vezi de mai adu şi un

burduf. Acesta aproape s-a golit!
Era nerăbdător să afle totul. Întinse burduful către

Dar.
- Ştiu că eşti obosit, şi poate şi flămând.  Însă te rog,

să-mi spui mai repede ce ai aflat la târg.
Dar, dusese burduful la gură, şi bău pe săturate. Îşi

vârî mâna la piept, scoase moneda, o aşeză pe masă, şi în
lumina slabă a opaiţului, o privi şi îşi lipi degetul arătător
de ea. Apoi îşi   ridică  privirea, şi cu vocea lui calmă
grăi:
- Ziros, moneda asta, una singură, dacă o schimbi,

jumătate ne poate asigura traiul pe-o vară întreagă.
Mâncare, arme, arcuri, săgeţi. Din cealaltă jumătate, poţi
cumpăra cai tuturor vânătorilor de-aici. Şi un munte de
burdufuri, ca acesta, spuse  ridicând burduful. Şi mai
bău  câteva guri zdravene.

Lui Ziros, aproape că nu-i venea să creadă. Dacă n-ar
fi fost  Dar, cel care îi spunea toate astea,  l-ar fi socotit un
nebun.

Dar continuă:
- Şi dacă mai rămâne ceva, Sial şi-ar putea cumpăra

câteva cutii care bubuie …sau alte instrumente din care
să cânte …

Sial râdea. Vinul îi coborâse la început în picioare, îi
dăduse o stare de bine, şi acum i se ridicase la cap. Era
vesel. Iar el când era vesel trebuia să cânte! Începu să
lovească lemnul mesei ritmic, bătând darabana. Ziros îi
ţinu isonul, şi se apucă să bată din palme. În timp ce
burduful se golea, cheful oamenilor de a se distra se
înteţea.

Iris, îşi împreună mâinile, dădu din cap şi privi
în sus. Apoi intră în casă. În starea asta, pe bărbaţi, era
bine să-i laşi în pace.

Deodată, Dar  îşi aminti cava şi îşi trânti mâna
grea peste degetele lui Sial. Acesta se opri.
- Ziros, am să-ţi spun ceva ce n-ai să crezi.  Ieri,

înainte să plec, mi-a fost dat să trăiesc cea mai năstruşnică
întâmplare din viaţa mea.
- Să nu-mi spui că ţi-ai întâlnit aleasa, şi te-ai hotărât

să te însori!… bufni Ziros.
Hohotind, Dar s-a mirat cum de i-a venit o asemenea

idee.
- Nu, ascultaţi! Ieri, m-am trezit cu o armă între ochi.

Şi până să mă dumiresc, bâta mea, o ştiţi, a fost tăiată-n
două!

Ziros credea că se v-a prăbuşi de râs în iarbă …
- Bâta lui Dar tăiată-n două?! Poate ai greşit, poate

vrei să spui că ai plecat cu vreo creangă, sau un băţ, ceva
….
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- Nu! Aşteptaţi, că nu ştiţi tot! Dacă vă spun cine a
făcut isprava asta ce-o să mai ziceţi? Cu o armă  ce nici
voi n-aţi mai văzut, fata străinului  ce-a poposit la noi în
sat, s-a răsucit, şi cât a-i zice peşte, mi-a prăpădit
frumuseţe de bâtă retezând-o în două!

Ime, se întorcea acasă. Era atât de fericit încât nici nu
atingea pământul! A auzit râsetele de departe. Ce bine că
sunt veseli! Şi el era.

Când l-a văzut, Sial a bătut darabana în  cinstea lui, şi
i-a spus cu limba împleticindu-se din pricina vinului:
- Ime, să ai grijă  când te afli în preajma fetei

străinului. Mai ales dacă nu ai vreo bâtă la tine …
Curios ce a vrut Sial să spună, Ime a încercat să-l

întrebe. Oamenii erau prea veseli ca să se poată face
înţeleşi. Dar, a încercat în două rânduri să-i povestească.
Şi o tot lua de la început.  Hohotele îl făceau să se
oprească, şi apoi o lua iar de la început.  Într-un final, Ime
s-a lăsat păgubaş, şi s-a dus să se culce.

*
Peste câteva zile, scheletul din lemn, se profila alb pe

albastrul cerului. După două săptămâni, casa era aproape
gata. Nishi, a încercat să le explice dorinţa lui cu privire
la acoperiş, dar îi lipsea un meşter care să lucreze
asemenea celor din cetatea lui. Nu se făcu înţeles, astfel
încât, se lăsă păgubaş şi se gândi că Nij, v-a fi mulţumită
şi aşa.

Se gândi totuşi, că ar fi bine să meargă până la târg,
şi să caute să cumpere cele mai frumoase lucruri pe care
le-ar putea găsi, pentru a-i da interiorului un aspect cât
mai primitor.

Se sfătui cu soţia şi cu fiica sa, şi hotărâră să-i ia cu
el pe Anila şi pe Nail.

Cât ţinu drumul, Nail se întrecu pe sine  căutând să-i
facă  o impresie cât mai bună lui Nishi. I-a povestit prin
intermediul Anilei, isprava de la ultima vânătoare, a
făcut glume, şi a vorbit aproape tot timpul.

Nishi era încântat de firea cea veselă a băiatului, şi a
sfârşit prin a-şi propune  să-i vorbească fetei lui despre
toate astea.

Drumul destul de lung şerpuia lin la marginea
pădurii nesfârşite. În toată splendoarea naturii ce-i
înconjura, nu întâlniră nici ţipenie de om.

Târgul se dovedi mai sărăcăcios decât si-ar fi putut
închipui. Câteva prăvălii, dughene şi tarabe, forfotă,
mizerie şi mult praf. Reuşi totuşi să găsească puţine
lucruri pentru care nici măcar nu se mai sinchisi să se
tocmească la preţ.   Erau oricum, mult prea ieftine.

Îşi aminti de caravanele care treceau prin aşezarea
sa. Câte lucruri frumoase şi nemaipomenite a văzut. Câte
–i cumpărase dragii lui fete. Se lipsise de toate, când au
fugit salvându-şi viaţa. Şi visul lui era să ajungă la
aşezarea de lângă ape, tocmai pentru că acolo, după cum
îi povestise un mare neguţător, ce cutreierase multe
locuri, alături de caravane, ar fi putut găsi  ceea ce nu

văzuse niciodată.  Îşi propuse ca în primăvara viitoare,
să-şi ia familia şi să pornească într-acolo.

Tot colindând  târgul nemulţumit, îi veni în gând
să le facă o bucurie femeii şi băiatului ce-l însoţeau. Când
au ajuns în locul unde se vindeau caii, i-a sfătuit să se uite
şi să-şi aleagă fiecare câte unul. Să considere că era un dar
din partea lui. Le va fi şi  mai uşor să ducă acasă marfa
cumpărată.

Nail şi Anila, au rămas cu gurile căscate de uimire.
Cu siguranţă, străinul acesta era o figură!

Când şi-a  revăzut tatăl Nij i-a ieşit în întâmpinare,
şi l-a sărutat pe obraji. A alergat în jurul lui,
nerăbdătoare. A început să caute printre sacii plini. Nishi
a râs, şi ochii i-au sclipit de plăcere văzând-o atât de
fericită:
- Nij, ai răbdare să descărcăm …
- Ce să fac, dacă sunt atât de curioasă!
Nail nu putea să-şi dezlipească ochii de la fată. Sări

din şa, şi aburcă sacii grei. Coliba Anilei se dovedi
neîncăpătoare când fata începu să înşire, să desfacă, să se
învârtă  aruncându-şi pe umeri stofele brodate şi
ţesăturile noi.

Aka, o ameninţă în câteva rânduri  că va prăpădi
frumuseţe de  marfă dacă nu se astâmpără şi o mai
târăşte mult prin ţărâna din odaia Anilei .
- Dar pentru mine, ce ai cumpărat? întrebă Nij

răsucindu-se spre tatăl său, care avusese răbdare de-a o
privi fără să intervină.
- Credeam că n-o să mai întrebi!
Nij se apropie râzând:
- Nu-i aşa, că ai cumpărat ceva pentru mine?
Nishi întinse mâna către fată cu pumnul strâns. Fata

se chinui  să i-l deschidă.
- Hai, străduieşte-te, credeam că eşti puternică!
Nij, nu reuşea, şi  atunci, tatăl ei a deschis uşor

pumnul. Faţa fetei a căpătat o expresie  încântătoare.
Ochii i s-au mărit în timp ce-şi muşca uşor buzele.Din
măna tatălui ei, roşii, rotunde, strălucitoare, boabele de
coral o îmbiau să le probeze. Le-a pus la gât, şi a început
să se învârtă prin odaie.
- Cum arăt? Cum arăt?
Nail rămăsese afară. Dar prin uşa deschisă, o privise

năuc, fermecat, nemişcat. Dacă acum l-ar fi văzut Orem,
sigur ar fi spus:
- „Nail, privirea ta e asemenea  fiarei ce stă la pândă.

Priveşte, la colţul gurii văd un fir subţire ce ţi se prelinge,
şi te asemenea lupului turbat, flămând, în preajma unui
miel …neştiutor! „

S-a scuturat ca de friguri …ce bine că nu-l vedea
nimeni…!

*

Până seara, vestea că străinul îi dăruise lui Nail un
cal, făcuse înconjurul satului. Unii erau încântaţi, alţii
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invidioşi.  Se mai găsiră însă vreo doi mai cârcotaşi, care
născociseră că sosirea acestor  străini în sat, le-a adus
nenorocirea cu tigrul, şi atâta timp cât vor rămâne acolo,
ghinioanele se vor ţine scai de ei.

Cei ce auzeau râdeau, dar apoi, tot mai mulţi au
început să le dea dreptate. Şi-au amintit că tigrul şi
străinii, sosiseră în aceeaşi zi.

Desigur, cel ce îi va lămuri şi va hotărî care este
adevărul, nu putea fi altul decât Ziros. Dar cine va avea
curajul să se înfăţişeze în faţa lui şi să îi spună astfel de
poveşti? Aici, toţi  tăceau, se scărpinau în ceafă, şi plecau.

Ziros şi Dar au hotărât. Peste două zile, plecau la
vânătoare. Şi  căpeteniei, nu-i păsa de cei care lucraseră la
casa străinului. Toţi vânătorii, trebuiau să fie prezenţi.

Ime a rugato pa Anila să-i spună lui Nij că în fiecare
zi cât va fi plecat, se va gândi la ea. Şi la întoarcere, şi-ar
dori să-i poată dărui blana tigrului răpus.

În seara dinaintea plecării, satul era în fierbere.  Cei
care credeau că tigrul va fi ucis, se ciondăneau cu cei care
erau siguri că tigrul va reuşi din nou să scape.

Nimeni n-ar fi crezut, că printre ei, era totuşi cineva
pe care nu-l interesa nici de vânătoare, şi nici de tigru.  Şi
dacă l-ai fi întrebat  asta cu puţin timp în urmă, nici el n-
ar fi crezut că i se poate întâmpla aşa ceva.

Nail, era alături de cei ce mâine aveau să plece. Vroia
să stea de vorbă cu Ziros. Să-l roage, să îi spună că de fapt
se vindecase. Că rana fusese doar un fleac. În sinea lui
ştia că Ziros nu se va îndupleca . Dar el trebuia să încerce.
Trebuia să le dovedească tuturor, că el, Nail, era puternic,
rezistent şi curajos.  De fapt, râdea în sufletul lui,
gândindu-se că cel puţin o săptămână, Ime va fi plecat.
Că va avea timp să se apropie de Nij. Nu! N-ui păsa de
vânătoare, de tigru şi de prietenia cu Ime. Era nebun
după fata aia, şi tot ce îşi dorea, era ca Nij să fie a lui.

*

O lăsase pe Nij repetând cuvintele pe care le învăţase
azi, şi se retrăsese în odăiţa ei pe care şi-o încropise sub
şopronul din spatele bordeiului. Toată ziua nu-şi găsise
liniştea.  Şi cel mai dureros era că se simţea atât de
singură. Tot timpul care trecuse de când era aici,  nu
reuşise să-şi facă nici un  prieten. Nu pentru că n-ar fi fost
destule femei, sau bărbaţi  de care s-ar fi putut apropia,
nu! Pur şi simplu, nu putea avea încredere în nimeni.
Rămăsese aici, dintr-un motiv doar de ea ştiut, pe care
nu-l destăinuise nimănui. Se va duce cu el în mormânt. Şi
dacă oamenii dragi ei, o părăsiseră lângă râu, crezând-o
moartă,  ea oricum nu-i mai putea regăsi vreodată.

Avusese presimţirile ei, visul acela o chinuise mai
înainte de-a face călătoria. Se repeta în fiecare noapte.
Vroia din suflet să salveze copilul cu păr creţ de
primejdia morţii ce i se arăta  în dungi albe şi negre. Nu
le putea defini, şi nu putea să intervină. Când s-a
deşteptat în casa lui Ziros, şi l-a văzut prima oară pe Ime,

atunci a înţeles  că totul nu fusese doar o întâmplare. Nici
boala ei, nici aparenta moarte, nici visul.  Ajunsese aici, şi
în tot timpul scurs, a vegheat. Credea că primejdia care i-
ar fi pus viaţa în primejdie lui Ime, nu există. Era
închipuirea minţii ei. Dar acum totul se schimbase .
Animalul cu dungi, exista. Era tigrul.

Stătea jos, rezemată de peretele de lemn. Un fior o
făcu să se scuture …îi era frig. Se ridică şi făcu câţiva
paşi. Noaptea învăluia ţinutul, era beznă. Luna nu
răsărise încă. Nu avea cui să spună, cui să se vaite, cui să
ceară ajutor.  Ime îi râsese în nas, Ziros ar fi alungat-o
mânios. Deodată, prin pereţii subţiri, auzi râsul cristalin
al fetei.  Desigur! Cum de nu se gândise? Dar acum e
noapte, e prea târziu s-o mai cheme, îi va spune mâine-n
zori când se va deştepta.

A intrat în odaie, şi s-a întins în culcuşul ei. În
apropiere, auzea un greier cântând. A închis ochii şi-a
aţipit. Când s-a trezit,  de afară o dâră luminoasă a făcut-
o să înţeleagă că răsărise luna. S-a întors pe-o parte, şi-a
adormit. Era din nou  la marginea pădurii, sus la cascadă,
şi vocea clară care o striga, o auzea din nou aproape. A
alergat şi l-a văzut. Era pe marginea prăpastiei, zgomotul
făcut de  căderea apei în cascadă nu-i acoperea vocea.
Acum nu mai era copilul cu păr creţ  de altădată. Era Ime
aşa cum îl văzuse ieri, şi nu mai era singur. Cu spatele la
ea, era o fată, cu rochie roşie, şi cu părul lung, negru. Nu-
l privea pe Ime şi nici pe ea. Se uita în adâncul prăpastiei.
Anila se străduia să ajungă la ei, dar când mai avea de
făcut câţiva paşi, între ea şi Ime, apărea  întâi un nor
ceţos, alb şi negru. Apoi prinzând contur, formă şi
culoare, se ivea  un animal roşcat, imens şi fioros, ai cărui
ochi de culoare galben –verzui, o priveau fix, fără să
clipească …

S-a trezit transpirată …S-a scuturat ca şi cum ar fi
vrut să se elibereze de o povară. Nu mai putea dormi, ştia
că dacă ar fi  închis ochii, coşmarul s-ar fi repetat. S-a
ridicat fără să se grăbească, şi s-a îmbrăcat. Aerul rece şi
curat de afară îi făcea bine. A privit cerul. Luna se
pregătea să apună sus, în spatele muntelui. Se apropiau
zorii, şi ea, nu ştia ce să facă. De bună seamă  nu putea să
schimbe nimic. Ziua ce va urma, avea să-şi urmeze cursul
ei. Şi tocmai această neputinţă  o copleşea. A păşit agale
pe cărarea ce ducea la râu. Acolo, în unda rece, va alunga
visul şi temerile ei. Acolo, în apă va încerca să uite. Acolo!

*

Anila, căuta să se facă înţeleasă. Încerca să-i explice
fetei. Aceasta o privea cu ochii mari şi era din ce în ce mai
îngrijorată. De ce nu-i spusese de ieri toate astea? Ce mai
putea să facă acum? Îşi frângea mâinile ei micuţe, şi
brăţările zornăiau neliniştite.

În zori Ime plecase, şi acum soarele era sus pe cer. Ce
mai puteau face? Şi cum putea să plece fără să-i spună
tatălui ei? Trebuia totuşi să-ncerce. Se îmbrăcă iute, şi îi
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ceru să-i spună pe unde au luat-o vânătorii. De fapt, s-a
hotărât în ultimul moment să vină cu ea şi  Anila.

Când tropotul cailor s-a auzit pe cărarea bătătorită,
Ime care era cu ceata celor tineri a tresărit. Poiana
rămăsese în urmă, dar printre trunchiurile copacilor a
zărit calul alb. I-a strigat lui Taos să îl aştepte şi-a alergat
înapoi spre poiană. Era îngrijorat.

În timp ce Anila a rămas în şa, Nij a coborât şi l-a
îmbrăţişat. Ochii erau scăldaţi în lacrimi pe care cu greu
şi le putea stăpâni.
- Ime, acum nu-i timp să-ţi spun cum şi de ce. Viaţa

ta e pusă în primejdie de tigru. Te rog să renunţi azi la
vânătoare.

Constantin Radinschi

Băiatul izbucni în râs.
- De asta m-ai urmat? O privea, şi îi plăcea

îngrijorarea ei. Simţea că îl iubeşte. - Nij, stai liniştită! Nu
se va întâmpla nimic. Şi nu mai pot rămâne. Băieţii mă
aşteaptă!

O sărută şi dispăru grăbit printre copaci.
Abia acum Nij a lăsat lacrimile să-i curgă pe obraji. A

rămas câteva clipe nemişcată, apoi s-a ridicat în şa, şi-a
suspinat:
- Poate te-ai înşelat, Anila!
- Nu poţi să zici că nu ai încercat …că nu am

încercat, a răspuns femeia.

Nishi o aştepta tăcut. Auzise tropotul cailor  şi  se
mirase că a plecat fără să-i ceară voie, fără să-i spună
unde. Nu-i stătea –n fire fetei lui să facă asta. Nici mama
ei nu putea să-i dea mai multe lămuriri. „O joacă de
copilă”, îi răspunsese într-o doară. - Am fost să
ne plimbăm în primele raze de soare ale dimineţii, aşa
vom spune acasă.

Anila încuviinţă clătinând din cap. Nu putea
înţelege cum toată truda fusese în zadar.
- Nij, de când  ai început să pleci fără să-mi spui?
- Tată, nu vezi ce dimineaţă încântătoare? Priveşte,

totul e atât de frumos! Şi n-am fost singură. Uite, Anila
m-a însoţit!

- Şi tu? zise Nishi, aruncându-i o privire piezişă
femeii.
- Nn-i mare lucru. Vezi bine că nu s-a întâmplat

nimic!
- Nij, vreau să-mi promiţi că nu se mai repetă!
- Promit!, spuse şi-l sărută grăbită pe obraz.

În fiecare dimineaţă când se trezea, îşi amintea
cuvintele pe care Ime i le-a spus la plecare. Să stea
liniştită şi să aibă încredere  că se va întoarce, că totul va
fi bine. A alungat temerile. A căutat să găsească  ceva
care să facă timpul să treacă mai repede. Î n aceste zile
cât Ime nu era, s-a gândit să înveţe cât mai multe cuvinte.
Să înveţe să vorbească  limba lui. La rugat pe Nishi s-o
lase pe Anila să stea alături de ea peste tot. Bărbatul nu s-
a împotrivit. Era obişnuit cu firea năstruşnică a fetei lui.
În glumă, au hotărât să facă o întrecere - cine reuşea să
înveţe mai mult …cine avea să se descurce primul să
vorbească bine. Nij a reuşit s-o scoată pe Anila din starea
de tristeţe în care se afundase. Şi ca să nu se plictisească,
şi noul exerciţiu ce-l făceau să nu devină monoton, au
organizat în fiecare zi ceva nou. Mai întâi, au început să
aranjeze interiorul noii case. Astfel, i-a cerut Anilei
lămuriri  asupra lucrurilor ce-i înconjurau: cum se
numeşte asta, cealaltă, în limba cea nouă. În altă zi, au
hotărât să meargă la râu, să limpezească nişte rufe, să
culeagă flori albastre, galbene, roşii. Nishi s-a chinuit să
prindă câţiva peşti.  Apoi s-au odihnit la soare şi i-au
povestit Anilei cum îşi ţineau ei sărbătorile în satul lor.

Cînd cerul s-a acoperit cu nori şi a plouat, s-au
hotărât să care tot ce mai rămăsese în bordeiul Anilei. În
altă zi au hotărât să prepare ceva deosebit de mâncare.
Aka, Nij, şi Anila, au pregătit fiecare câte ceva. Apoi a
venit rândul lui Nishi să guste şi să hotărască cine e
câştigătoarea. Omul a plescăit lacom rând pe rând din
cele trei feluri  de bucate  şi apoi a spus râzând pe sub
mustăţi, că cel mai gustos i se pare cel pregătit de fata sa.
Aceasta era atât de bucuroasă încât a promis drept
recunoştinţă, că îi va prepara  tatălui ei, în fiecare zi
mâncarea preferată.

Într-o după-amiază, s-au hotărât să scoată armele, şi
să  meargă în poiană. Să se lupte, să execute mişcări noi,
să alerge şi să călărească.  Nishi era mulţumit  cât de bine
se simte fata lui în locurile acestea, şi începuse să pună
sub semnul întrebării gândul de a mai pleca de aici la
primăvară. Puteau să mai rămână încă un an!

Anila s-a întrecut pe sine. Se afla mereu lângă ei, şi
nu făcea altceva decât să-i facă să repete, să-i înveţe, şi la
sfârşit să-i întrebe cuvintele noi. Şi zilele treceau!

*

Nail a stat retras o zi. S- a tolănit în iarbă şi a privit
cerul, norii, păsările, iarba, florile, pe mama  sa
trebăluind, copii care se jucau. Nu avea nici un chef. Nu
era nici trist, nici vesel. Nu-i era foame şi nici sete. Ştia ce
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îşi dorea, dar nu era în stare să se gândească cum va face
să obţină acel – ceva. Se gândi să facă un plan. Trebuia  să
urmărească şi să afle tot: ce făcea, unde se ducea, şi cu
cine? Putea  fi surprinsă singură, sau măcar alături de
Anila? Desigur, nu i-ar fi plăcut să o întâlnească alături
de tatăl ei. Şi- a  amintit de noaptea când Nij  alergase la
râu. A închis ochii si-a revăzut totul. O, dacă ar reuşi să o
poată surprinde iar, singură, noaptea, dezbrăcată. Îşi
linse buzele cu limba şi dădu din cap:
- Ar fi mult prea frumos!...
În zilele ce au urmat, şi-a făcut drum pe lângă

bordeiul Anilei. Părea pustiu. Oare pe unde naiba or fi
colindând? S-a dumirit când a trecut pe lângă casa lui
Ime  de unde se vedea bine, alături, construcţia cea nouă
ce strălucea în soare. La adăpostul umbrarului din faţă, la
văzut pe Nishi înconjurat de fiica şi soţia sa. Alături a
recunoscut-o pe Anila.  Atunci a înţeles de ce nu o mai
văzuse la vechiul bordei. A colindat prin sat, a stat şi-a
ascultat  ici-acolo  în timp ce-şi odihnea piciorul rănit. Şi-
a început să înţeleagă ce se petrece. Cât de greu îi va fi s-o
întâlnească singură pe fata cea străină.

Va sta de pază la noapte la râu, va aştepta, şi pentru
asta  trebuia să fie odihnit. Trecu  pe lângă grupul de
copii ce se jucau în praf cu nişte beţe, şi se îndreptă spre
casă  să se culce, să poată sta treaz în timpul nopţii.

Se-ntunecase bine când s-a trezit şi a pornit la râu. N-
a ştiut ce să-i zică mamei lui când aceasta l-a văzut
plecând în toiul nopţii…Cărarea l-a purtat exact în locul
unde o văzuse pa Nij scăldându-se.  S-a tupilat între
tulpini asemenea unei fiare flămânde …şi-a aşteptat.
Apoi, s-a întins pe spate şi-a privit cerul spuzit cu mii de
stele, în timp ce asculta cântecul neîncetat al greierilor.
Vântul uşor ce adia în noapte îi aducea miresmele
parfumate în aerul curat. Cursul râului îşi făcea simţită
prezenţa, mai departe. Era atâta frumuseţe, şi el avea
atâtea amintiri …Şi cele mai dragi, erau alături de Ime.
De când venise în sat si se-mprieteniseră,  jocurile lor,
glumele, veselia …Cum colindau poienile pline de flori,
cum se cocoţau în copaci căutând cuiburile păsărelelor,
cum înotau aici, la râu  şi cât de pricepuţi s-au simţit când
au prins primii peşti.  Şi  iernile cu zăpezi cât bordeiele,
cu nopţile lungi  când se strângeau mai mulţi şi la lumina
slabă a opaiţului, ascultau poveştile de vânătoare ale
taţilor. Jocurile lor prin nămeţi fără să simtă gerul şi nici
grijile părinţilor că nu vor avea ce le pune pe masă…

Toate amintirile i se învălmăşeau în minte, îl
copleşeau. Răcoarea nopţii îi făcea bine, şi rana îl durea
mai puţin. Închise ochii şi ….adormi!

Simţi ceva ce-i gâdila vârful nasului, se scărpină şi
parcă auzi un chicot. Deschise ochii. Anila şi Nij, râdeau
pe înfundate. Cu vârful unei flori ce o ţinea în mână,
Anila îi atinsese nasul.

Nail sări în picioare, neştiind ce să zică.

- Ne-ai speriat, Nail! Ce e cu tine aici  aşa de
dimineaţă? Te-a alungat  de-acasă mama ta? Am auzit că
te-ai purtat destul de rău de când cu rana…
- Da de unde, zâmbi băiatul. Venisem să mă scald. Şi

m-am întins un pic. Se vede treaba că somnul m-a furat.
Dar voi? Intrebă uitându-se spre fată.

Nij îl privea destul de curioasă. Şi- a coborât privirea
când el şi-a aţintit ochii verzi asupra ei.
- Răspunde-i, Nij! De bună seamă că ai înţeles ce

zice, nu-i aşa?
Nij  s-a îmbujorat şi a zâmbit:

- Culegem flori …
- La naiba!  Să mă omori, şi nu pot înţelege ce tot faci

tu cu atâtea flori?!
- Nail, sunt multe lucruri pe care tu nu le înţelegi …
- Desigur …şi poate ai să mă faci să înţeleg cum de o

fată aşa frumoasă precum Nij, poate să te-nsoţească pe
tine, la cules de flori.
- De fapt,  spuse Nij  atât de clar  cu vocea ei

frumoasă, nu florile contează, ci timpul, să treacă mai
repede …

Îi  despărţea  doar un pas! Nail o privi atent fără să
clipească. Pielea îi era atât de delicată, sprâncenele atât de
negre şi ochii atâta de frumoşi. Şi buzele, asemenea
boabelor roşii ce-i atârnau la gât. Oare ce-a vrut să spună
cu timpul? se întreba  în gând privind-o …
- Nail, ai veşti despre cei plecaţi la vânătoare? îl

întrebă Anila.
Nail  nu-şi dezlipi privirea de la fată. Veşmântul alb, i

se lipise de trup în bătaia vântului.
- Nu ştiu nimic! Şi sunt îngrijorat, gândindu-mă

cum se vor descurca cei tineri fără mine. De bună seamă
că Ime îmi duce cel mai mult lipsa …

Nail aruncase momeala, şi nu i-a scăpat tresărirea
fetei care s-a întors spre el privindu-l când l-a auzit
pronunţându-i numele lui Ime.

A înţeles Nail de ce dorea Nij ca timpul să treacă
mai repede. Fata îl aştepta,şi dintr-o dată îi veni în minte
un gând năstruşnic:

- Dacă ai şti cât mi-a trebuit să-i fac să
înţeleagă că tigrul  e parşiv! Şi dacă aţi fi văzut namila de
urs care m-a azvârlit cât –acolo!  Fără Ime, desigur nici
oasele n-ar fi rămas din  mine. Doar nu degeaba suntem
noi cei mai buni prieteni. Am trecut împreună prin multe
încercări, dar nu vreau să vă plictisesc! Şi se întoarse,
părând că vrea să plece.

Nij, se însufleţi, şi alergă în urma lui  sub ochii miraţi
ai Anilei.
- Nail, stai, nu pleca! se fâstâci  Nij. De fapt, dacă

nu ai altă treabă  vreau să spun …Crezi că ai putea să mai
stai un pic şi să ne povesteşti peripeţiile tale şi ale lui
Ime? Astfel timpul trece mai repede, eu învăţ limba
voastră  şi Anila are spor la culesul florilor!

Ochii verzi ai lui Nail râdeau:
- O, n-aş vrea să-l supăr pe tatăl tău, Nij!  Ştii, să

nu creadă …
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Nij îşi recăpătase zâmbetul şi ciripi încântată:
- Lasă, nu-ţi face griji! Am să vorbesc eu cu tata.

Ai să vezi …chiar aseară spunea că ar avea nevoie de
cineva, de un voinic, care să meargă cu mine şi Anila
peste tot când el e obosit …De azi, vei fi mereu alături de
mine, şi-am să te rog  să-mi povesteşti! Eşti de acord?
spuse ridicând sprâncenele privindu-l …

Nail se scărpină după ureche, se strâmbă prefăcându-
se îngândurat, îşi aţinti ochii verzi asupra fetei şi pufni în
râs:
- Să te însoţesc peste tot? Şi să mă rogi să-ţi

povestesc? Numai atât?
Nail era în al nouălea cer! O, dacă l-ar vedea băieţii

acum …
Nij abia se putu stăpâni să nu-i sară de gât şi să-l

sărute pe obraji, de bucurie! Anila, se aşezase pe mal, şi
aruncă florile culese în apă. Avea o presimţire rea.

Pentru Nij, a fost floare la ureche să-şi convingă
tatăl să fie de acord cu hotărârea ei în privinţa lui Nail. Îl
plăcuse şi el  pe băiat de când fuseseră la târg. Îl auzise
povestind. Era vesel şi isteţ.  A fost de acord şi chiar l-a
rugat pe Nail să aibă grijă de fata lui, să o însoţească şi să
o apere. Pentru asta, îl va plăti.

Nail  nu-şi mai încăpea în piele de bucurie. La
început nu-i venea lui însuşi să creadă, apoi  s-a convins
că nu se-nşeală  şi a sfârşit prin a fi atât de mândru de
reuşita asta, încât cu greu ar fi putut cineva să-i mai
ajungă cu prăjina la nas.  Desigur, nimeni în afară de Nij
şi de stăpânul Nishi!

Abia aştepta să se întoarcă băieţii de la vânătoare.
Îi va aduna pe toţi şi se va lăuda cu reuşita sa.  Le va râde
în nas, când le va flutura moneda pe care Nishi se şi
grăbise să i-o dea în avans. Le va pregăti o masă
încărcată cu bucate alese şi-i va scălda în vin …astfel
gândea Nail pe drumul de întoarcere.  Faţa-i era doar
zâmbet, şi nu-i păsa de cei ce îl priveau cum râde singur,
mergând ţanţoş prin sat.

Mamei lui, a trebuit să-i repete de două ori  totul,
ca s-o facă să înţeleagă şi să îl creadă. La început, femeia
se speriase crezând că fiul ei cel drag  şi-a pierdut
minţile.Dar când el i-a arătat moneda, s-a mai liniştit.

Acum Nail se tot foia în aşternut  şi somnul refuza
să vină. N-a putut pune geană peste geană până spre ziuă
…

*

Nij, numărase dimineţile.  Soarele răsărise de şapte
ori  de când Ime era plecat, şi ea, se topea de dorul şi de
grija lui.

Sări din pat şi dădu fuga la fereastră. Începea ce-a
de-a opt -a zi. Era veselă. Îl căuta pe Nail …oare venise?
Avea de gând să-l pună să-i povestească de la început. De
când îl cunoscuse pe Ime, şi-l va ruga să nu uite nimic din
tot ce se întâmplase. Dorea să afle totul despre iubitul ei.

Aşa, o să-l cunoască şi mai bine. Dorea să ştie ce îl face
fericit, locurile dragi, mâncarea preferată, tot, tot, tot ….

Se îmbrăcă în grabă, şi alergă afară, în soarele şi
roua dimineţii.
- Bine-ai venit, Nail  se bucură Nij, întâmpinându-l

cu un zâmbet.
- Îmi place când te văd râzând, dar nu credeam că

te trezeşti atâta de devreme , grăi Nail, căutând să se
comporte cât mai firesc posibil. Nu vroia să-şi dea seama
cât e de tulburat  văzând-o.
- Ascultă Nail, m-am gândit! Azi vreau să mergem

la tufele de zmeur. Acolo  la umbră, în iarbă  ne vom
odihni.  Eu şi Anila  te vom asculta.

Nishi o auzise pe copilă şi venise alături de ei.  Nij îl
sărută pe obraji şi îl întrebă dacă  azi putea să-i
însoţească, se vor distra pe cinste. Puteau lua şi săbiile!
- Nu, azi nu mă simt în apele mele. Dar nu-ţi duc

grija. Vei fi pe mâini bune cu Anila şi Nail alături de tine.
Dar pentru început, sunt rupt de foame …

Nij trebuia să recunoască:
- Aproape că uitasem! Hai la masă, Nail!
- Nu, eu am mâncat acasă, minţii . Era mult prea

încordat să creadă că ar putea înghiţi ceva.
Rămase singur, aşteptând. Pe uliţă trecu un grup de

fete vesele, râzând şi povestind. Printre ele recunoscu
vocea  Airei. Se-ntoarse repede cu spatele, nu dorea ca ea
să-l vadă aici. Faţa i s-a luminat. Gândul îi încolţi în
minte. Nij vrea să afle totul despre Ime? El, îi va face
jocul! Şi nu îi va ascunde nimic. V-a avea grijă să-i
strecoare –n suflet îndoiala. Îi va descrie –n multe
amănunte povestea de iubire dintre Ime şi Aire. Se va
hrăni cu fiecare suspin, cu fiecare semn de întristare, va
râde –n suflet când o va face să sufere auzind ceea ce îşi
dorea atât de mult să ştie.

Când se-ntoarse, dădu cu ochii de Anila. Femeia sta
în spatele lui privindu-l aspru:
- Nail, ce gânduri negre îţi trec prin minte?
- Ce-i Anila? Nu te-nţeleg, ce vrei?!
- E de ajuns să –ţi privesc ochii  …
- Priveşte-i mai de-aproape, spuse băiatul făcând

încă un pas spre ea. Ce vezi? Te roade invidia că Nij şi-a
pus nădejdea în ajutorul meu?
- Nij e doar un copil neştiutor. Dar să ai grijă! Voi

fi mereu alături de ea. Să nu îndrăzneşti  s-o faci să
sufere-n vreun fel. Pricepi?

Nail a vrut să se revolte. Apoi a înţeles că n-ar fi
tocmai potrivit. Avea şi alte mijloace de-a se apăra . ..a
izbucnit într-un hohot de râs:
- Vezi, de la florile alea galbene ţi se trage …
Femeia n-a mai zis nimic. Ştia că se făcuse înţeleasă,

şi a pornit s-o caute pe Nij. Nu avea chef de glume.
Simţea că ziua ce urma va fi destul de grea…

Nij nu se mai sătura s-asculte poveştile lui Nail. Au
colindat călări  printre coline, în poiana plină de flori
albastre, apoi au trecut pe lângă coliba ascunsă-n
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trandafiri sălbateci a lui Dar,  au ajuns la lizieră şi s-au
oprit la tufele de zmeur.  Au cules şi au mâncat pe
săturate, în timp ce caii păşteau liniştiţi. Anila a stat
alături de ei şi-a ajutat acolo unde Nij nu înţelegea şirul
cuvintelor poveştii.

Nail vorbea necontenit. Râdea, le imita până şi vocile
sau gesturile celor despre care povestea. Neobosit şi fără
să se plictisească. Iar Nij, îi ţinea isonul, râzând,
întrebându-l, punându-l să repete. Scoţând sunete de
uimire, întristându-se  sau râzând în hohote.  Anila
aproape că-şi pierduse răbdarea, crezând că ziua asta nu
se mai termină.

Când au auzit bubuitul ce semăna cu sunetul scos
de burduful lui Sial, nu le-a venit să-şi creadă urechilor.
Sial era plecat la vânătoare, şi când el nu era, nimeni n-ar
avea curajul săi mişte instrumentul din locul unde atârna.
Asta însemna că el se întorsese? Că vânătoarea se
sfârşise?  Nij a sărit ca arsă, şi-a ordonat plecarea. Nail a
trebuit să pună capăt poveştii, iar Anila a răsuflat
uşurată! Trebuia să-l vadă teafăr pe Ime! Au încălecat toţi
trei, şi au pornit în galop către sat.

*
Animalele vânate fuseseră aliniate unele lângă altele.

Patru mistreţi, si trei căprioare. Vânătorii mulţumiţi că
ajunseseră în sfârşit acasă, se odihneau alături, în iarbă.
Vestea sosirii lor, se împrăştiase repede în sat. Veniseră în
grabă femeile, copii şi toţi ceilalţi. Toţi cei rămaşi acasă,
vroiau să afle veştile pe care vânătorii le aveau. Văzuseră
animalele vânate, dar printre ele, nu era niciunul care să
semene cu tigrul!

În faţa colibei unde se întâlneau să se sfătuiască,
erau câteva mese, Acolo vor căra animalele, le vor jupui,
şi le vor împărţi. Aşa făceau mereu. Nimeni nu rămânea
nemulţumit. Era mâncare suficientă pentru toţi.

Dar, era primul care trebuia să înceapă lucrul.
Partea cu jupuitul era plăcerea lui. Deocamdată, se mai
odihnea. Îl chemase pe Orem, şi-l trimisese la el acasă,
după un burduf plin cu vin. Şi îi spusese lui Sial să aducă
cutia cântătoare. Lui nu-i păsa de oboseală. În noaptea ce
avea să vină, vroia să cânte şi să bea. De fapt niciunul
dintre vânători nu se grăbea. Erau în satul lor, la ei acasă,
fuseseră după vânat, şi-acum de bună seamă că meritau
să se odihnească, să mănânce şi să bea. După aceea,vor
vedea…

Ziros era atent la tot ce se întâmplă în jurul lui. Şi-i
auzise pe cei ce întrebau de tigru. Gândi că e de datoria
lui ca să le spună tuturor ceea ce se întâmplase. Îi porunci
lui Sial să înceteze. Cu glasul lui puternic, cuvântă:
- Vreau să vă spun, celor ce n-aţi aflat, că spre

uimirea mea şi-a celorlalţi, în toate aceste zile cât am fost
plecaţi, nu am întâlnit niciun un tigru. Şi după cum
vedeţi, ca şi în alte dăţi, vânatul e bogat. Se prea poate, ca
animalul să se fi retras din nou în munţi!

Mulţimea s-a bucurat, a strigat, a chiuit!  Primejdia
trecuse şi ei puteau să-şi continue traiul liniştiţi.

Constantin Radinschi

Ţinându-se aproape de Ziros şi de Dar, Ime, Taos,
Ruas şi  Orem se întrebau cum de încă nu l-au văzut pe
Nail. În timp ce Ruas era atent cum mânuia de iute Dar
pumnalul ciopârţind o căprioară, Orem îl tot întreba:
- E oare căprioara pe care eu însumi am răpus-o?

Cum de nu a apărut Nail? Aş fi vrut  să o vadă!
- Nu, îi răspunse Ruas, nu-i aia!
Orem se tot învârtea, căutându-şi prietenul:
- De bună seamă că lui Nail, i s-a întâmplat vreo

nenorocire …nu-i de el să nu fie aici, alături de noi.
Taos zise cu bucurie:
- Uite! Acolo, Nail ?! strigă ridicând braţul Uite,

ne-a văzut!
Nail o lăsase acasă pe Nij, şi pornise în grabă să dea

ochi cu băieţii.
Aproape că nici nu se bucurase că se întorseseră aşa

devreme. Fusese doar o zi alături de Nij. Totuşi la
plecare, fata-i spusese că abia aşteaptă să-l revadă a doua
zi …

Acum, se prefăcea bucuros, şi de fapt, chiar era! Îi va
lăsa la început pe ei să-şi povestească întâmplările, se va
preface amărât şi plictisit. La urmă îi va lăsa cu gurile
căscate. Deja râdea în sinea sa!
- Nail, se bucură Orem. Uite, vezi ciuta din iarbă?

Ghiceşte, cine crezi că a ucis-o?
- Sunt sigur că,  nu tu!
- Ba , uite , vezi că n-ai dreptate. Priveşte-mă bine!

Îl ai în faţă  pe Orem, cel pe care-l luai mereu peste picior.
Dar azi, sunt mândru când îţi mărturisesc, că eu am
reuşit isprava!

Nail îl privi dând din cap:
- Probabil ciutei i se urâse cu viaţa! Şi de-aia  te-a

lăsat să o ucizi …
Pufniră toţi în râs. Nail se apropie de Ime şi îl

îmbrăţişă.
- Ime, ce faci prietene? Unde e tigrul?
- Nail, picior de tigru nu am întâlnit  în toate aceste

zile …
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- Te cred!  Aflase că eu nu sunt cu voi, şi plictisit, a
părăsit pădurea …

Au râs din nou băieţii …ce bine că Nail îşi revenise şi
era din nou pus pe glume!
- Dar tu, Nail? Ce-ai făcut tot timpul acesta? Cred

că te-ai plictisit îngrozitor!
- Orem, de ce să-ţi dau dreptate? Stai să-ţi arăt!  şi

scoase de la brâu moneda mare, galbenă şi grea. O flutură
pe sub ochii uimiţi ai băieţilor strânşi cerc în jurul lui.
- Ce credeţi voi că-i asta?!
- O monedă! răspunse Ruas .
- E preţul muncii tale la străin,  zise Taos.
- Mare scofală!  se umflă Orem .
Nail întinse braţul cu moneda spre Ime,  şi în timp ce

o răsucea între degete, grăi calm, rar şi apăsat:
- Moneda asta, mi-a dat-o Nishi cel străin, chiar

ieri. Este răsplata pentru a sta în fiecare zi alături de fiica
sa, şi a o apăra de rele.

Privirea lui Ime îl săgetă. În timp ce Orem, Ruas şi
Taos se prăpădeau de râs, crezând că-i tot o glumă de-a
lui Nail, Ime îl împinse dorind aproape să-l doboare. Îl
susţinu cu braţele să nu cadă şi îi şuieră  printre dinţi:
- Nu face glume pe seama fetei mele!
Nail se strâmbă de durere. Braţele lui Ime îl

strângeau ca un cleşte.
- Glumesc? Ce-ţi veni? Nu mă crezi? N-ai decât să

o întrebi pe fată. Nici nu ştii că de fapt ea însăşi m-a
rugat! Era şi Anila de faţă …

Ochii lui Ime scânteiau  asemenea rubinului din
piept! Îl mai împinse o dată. Merse la tatăl său să-i spună
că pleacă  acasă. E obosit şi nespălat. Nu mai vrea să
rămână. Ziros a clătinat din cap, şi i-a întins burduful din
care tocmai băuse …Ime l-a prins cu amândouă mâinile,
şi a băut. A băut până a simţit că rămâne fără aer. Apoi a
pornit întins spre casă. Avea ceva de lămurit!

Întâi, a simţit cum o căldură îi cuprinde tot trupul.
S-a simţit mai uşor, şi chiar mai vesel. Parcă fusese prea
aspru cu Nail. O ameţeală dulce, asemenea vinului ce
tocmai îl băuse l-a cuprins. Ajuns în faţa casei, chiar dacă
ar fi vrut, tot nu putea să nu zărească pe cerul ce se
pregătea s-atârne perdeaua înstelată a nopţii ce stătea să
cadă, conturul casei noi. Atât de-aproape era iubita lui. Şi
totuşi,curajul de-a se duce să o strige, îl părăsi. Ştia că e
murdar şi plin de praf, cum să se înfăţişeze astfel în faţa
fetei ce-o iubea?

Picioarele aproape că-l lăsară. Se sprijini uşor de
jgheabul plin cu apă. Nici să se spele parcă nu putea. Era
întâia dată când el băuse atâta vin, şi-atât de repede.
Desigur acesta era motivul pentru care acum păreau că
toate se învârt în jurul lui. Abia putu s-ajungă lângă pat,
şi se trânti aşa precum era,murdar, prăfuit, şi plin de vise.
Îndată, adormi! Ozo,  se făcu covrig în cotlonul lui, căscă,
şi închise ochii.

*
Zarva din sat, a ţinut mult după miezul nopţii. În

lumina făcliilor, Dar a terminat împărţitul cărnii.

Isprăvile  au fost istorisite şi vânătorii cei dibaci, acoperiţi
de laude. Apoi uşor, au început să se retragă, fiecare spre
bordeiul lui. Sial şi Dar, nu s-au îndurat să plece aşa uşor.
Ziros  a stat alături de ei. La urmă când Iris care îl
aşteptase răbdătoare, a vrut să plece, a urmat-o. A fost
uimit să-şi vadă fiul zăcând pe jos alături de pat. Ziros a
râs când Iris îngrijorată s-a temut să nu se simtă rău.
- E sigur de la vin! mi s-a părut că a băut cam mult.

Lasă-l, până mâine o să-i treacă!
Ime, şi-a auzit tatăl şi-a vrut să se ridice, dar capul îi

era atât de greu şi trupul  n-a vrut să-l mai asculte. Doar
s-a sucit un pic, a gemut, şi-a adormit din nou.

Peste sat, coborâse în sfârşit, liniştea. Se auzeau doar
greierii, şi câte un lătrat plictisit. Luna îşi arunca lumina
rece oglindindu-se în apa râului. Somnul intrase în sat
purtându-i pe oameni în împărăţia viselor.

Totuşi, fusese alungat din două locuri. Din casa cea
nouă, şi din bordeiul lui Nail.

*
Nij se foise toată noaptea. De cu seară o trimisese pe

Anila să afle veşti. Aceasta se învârtise un pic prin sat, şi
aflase că Ime e teafăr. N-a putut să se apropie de el. A
liniştit-o pe copilă spunându-i că e bine. Apoi se retrăsese
în odăiţa ei.

Nij era fericită. Mâine avea să-l întâlnească pe Ime.
Şi trebuia să mai facă ceva …avea ea un plan …

*
Aka se ridică uşurel din pat. Nu vroia să-şi trezească

bărbatul. Azi vroia să se ocupe în mod special de
prepararea ceaiului.  Se îmbrăcă încet fără să facă zgomot.
Nishi însă nu dormea şi o întrebă vesel:
- Ce ai de gând  Aka?  De ce te strecori tiptil?
Femeia tresări, se întinse spre el şi-i spuse veselă:
- Nu mă strecor tiptil. Am crezut că dormi, şi nu

vroiam să te trezesc. Vreau să-ţi prepar ceaiul tău
preferat.
- Dă-l încolo de ceai! Vino şi aşează-te lângă mine.

Aş putea să tocmesc pe cineva să ne prepare mâncarea,
aşa ai avea mai mult timp pentru mine!
- Nishi, nu am nevoie de cineva să-mi prepare

ceaiul şi nici mâncarea. M-aş plictisi îngrozitor să nu am
ce face, şi oricum, tot timpul mă gândesc numai la tine,
spuse aşezându-se pe marginea patului  alături de soţul
ei.

Acesta îi cuprinse mâinile într-ale lui.
- Aka, îţi aminteşti  de vremurile când locuiam în

fosta noastră casă? Nu era nevoie să munceşti. Să
îngrijeşti caii, să speli rufele. Avea cine face toate astea…
- Nu mă gândesc decât la rudele  şi prietenii noştri.

Oare ei or fi scăpat?
- Cine ştie?! Războinicii ăia erau ca nişte fiare. Au

omorât şi au ars tot.
Aka îl privi îngândurată:
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- Dacă vor da iama şi în satul acesta?
Nishi râse dezvelindu-şi dinţii puternici:
- În satul acesta? Şi ce să ia de –aici? Poate cutia aia

în care au bătut toată noaptea?!  Pe cinstea mea! Am
adormit abia spre ziuă!
- Anila spunea că s-au întors de la vânătoare,

spuse Aka ridicându-se să plece.  Şi poate vor veni să
sfârşească ce-a mai rămas de lucru la casă. Mâine –
poimâine vor începe ploile. Vara e pe sfârşite.
- Vor veni! Nu mai e mult de lucru. Acoperişul e

aproape gata.
Aka  se opri în prag amintindu-şi:
- Băiatul acesta, Nail, nu-mi place cum o priveşte

pe Nij! e ceva, nu ştiu…
Nishi râse:
- Nu-ţi face griji! Un câine care doarme la umbră

sau Nail, e-acelaşi lucru!

*
Când a vrut să se ridice, a simţit o durere cruntă. Şi-a

cuprins capul cu amândouă mâinile şi l-a strâns. S-a
apăsat pe frunte  vrând s-o alunge. Degeaba. S-a ridicat
cu greu, şi s-a târât până la jgheabul de afară. Şi-a
cufundat capul în apă şi a rămas aşa. Râsul lui Ziros l-a
făcut să sară cu apa şiroind pe hainele şi-aşa murdare.
- Ce-i fiule, cauţi ceva pe-acolo?
- Tată, ce naiba a pus Dar în vinul acela? Mă simt

cumplit. Nu înţeleg cum voi puteţi să beţi aşa ceva!
- Aiurea! Vinul era din cel mai bun. Doar că tu ai

băut prea mult, prea iute, şi oboseala te-a răpus. Curaj!
Curând, vei fi ca nou! Uite m-am gândit să-i duc
străinului bucata asta de vânat, acum că suntem şi vecini
..
- Aşteaptă-mă! Să-mi schimb veşmintele. Te voi

însoţi. Vreau să vorbesc ceva cu Nij!

*
Desculţă, în cămăşuţa albă şi subţire în care

dormise îmbrăcată, cu părul despletit, Nij păşi tiptil în
cămăruţa Anilei.  Femeia  se trezise cu noapte-an  cap  şi
se pregătea să meargă s-o ajute pe Aka la treburi.
- Nij, ce-i cu tine aici?
- Anila, vreau să-ţi spun ceva!
- Te-ascult! zise femeia ridicând din sprincene.
- Visul acela   al tău, ştii, poate fi doar o închipuire

a minţii tale. Eu cred că nu se va întâmpla nimic râu…
- Nij, eu l-am văzut pe Ime în vis până să-l

întâlnesc vreodată. Şi nici prăpastia de la cascadă n-o
ştiam. Dar ea există aievea …
- Când eram mică, îmi era frică de cai. Visam şi

noaptea că mă calcă în picioare. Tata m-a luat cu el în şa.
M-a învăţat să călăresc. Mi- a arătat cum să înving teama.
M-am gândit ce trebuie să facem. Trebuie să mergem
acolo. Totul o să fie la fel ca în vis, dar nu se va întâmpla
nimic. Răul va fi îndepărtat. Stârpit!
- Nij, e o prostie ce spui. E ceva ce nu poţi controla.

- Dar uite, lui Ime nu i s-a întâmplat nimic!
- Mai bine. Şi hai, fii fată cuminte. Şi nu forţa

destinul. Te las, mă duc la treabă.
Anila a plecat.  Nij a rămas tăcută, privind în urma ei.

Pe unde umbla Nail?
- Nu-l găseşti niciodată când ai nevoie de el! ciripi

fata.

Constantin Moise

*
Nail petrecuse alături de Taos, Ruas şi Orem. Nu-i

păsa de ameninţările  lui Ime. Ce dacă îl împinsese?
Putea să-l şi doboare! El, se va ridica şi va lupta. Doar
stabiliseră că fata va alege. Ce tot mai vrea Ime? A
ascultat poveştile de vânătoare ale băieţilor, a băut şi a
cântat în ritmul lui Sial. Era chiar fericit.

Când Ruas a plecat spunând că se întâlneşte cu
Aire nici nu i-a păsat. Tot ce-a putut să facă a fost să râdă
…

Orem a stat un pic şi s-a gândit:
- Nail, dar parcă Aire, îţi plăcea. Tu şi Ime v-aţi şi

certat odată pentru ea.
- Orem, nu-ţi bate capul tău de porc mistreţ cu

asta! Vezi-ţi de tine!
- Dacă ştiam că ai să te superi, tăceam …
- Tăceai? La naiba, şi pentru ce să taci? Hai,  zii

înainte.  Şi-ai face bine să te uiţi în jur. Priveşte sunt
destule fete. Frumoase! Alege-ţi una  şi nu-mi purta de
grijă. Aici, în sat doar unul e Nail, şi dacă îmi doresc ceva,
nimic nu-mi poate sta în cale …

Orem a izbucnit în râs. Ştia că n-o poate scoate la
capăt cu Nail. Şi nu vroia să-l întărâte şi mai rău. Când
Taos s-a hotărât să plece, l-a urmat luându-şi rămas bun
de la Nail.
- Ce  gata, şi plecaţi? N-aveţi decât! Am să rămân

aici, cu adevăraţii bărbaţi şi vânători. Cu Ziros şi cu Dar!
A încercat să bea câteva guri de vin.În strania plăcere ce l-
a cuprins, era acolo, în mijlocul atenţiei, încerca să fie pe
placul tuturor. Făcea glume, povestea, dădea replici pline
de haz, le ţinea piept tuturor. Nimeni şi nimic nu putea să
îl rănească. A rămas până la urmă,  când  au plecat Sial şi
Dar.
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S-a chinuit toată noaptea să doarmă.  Când închidea
ochii, ba îl vedea pe Ime  privindu-l cu mânie, ba o vedea
pa Nij, alergând cu pletele în vânt. Într-un timp, s-a
plictisit şi-a ieşit în aerul curat al zorilor. Nici mâncare nu
i-a trebuit. S-a gândit ce să facă. A luat calul primit în dar,
a încălecat  şi a plecat în goană spre poiană.  Îl va lăsa să
pască, şi el se va gândi la ale lui.

*
Iris i-a petrecut cu privirea până au disparut în

colţul drumului. Nu s-a mişcat din loc nici după ce dârele
de praf s-au risipit în spatele colinei. Nu înţelegea ce
avusese toată dimineaţa. Era ceva, o nelinişte ce-o chinuia

Caii au mers alăturea un timp. Drumul se îngusta
pierzându-se în poteca ce urca în pantă în pădure. Apoi
Ime , rămase mai în urma. Calul cel alb urca în salturi.  „
E la fel de nărăvaş  precum stapana! „ gândi Ime
zâmbind. Fata asta crease un vartej în calmul aparent al
vieţii sale. Când era în preajma ei, simţea că poate
înfrunta orice.  Dragostea pentru ea, îi dădea o forţă pe
care nu ştia că o poate stăpâni. Îi plăcea felul în care
reuşea sa-şi impună dorinţele. Era isteaţă,  aproape
vicleană.

De dimineaţă îl însoţise pe Ziros.  Darul facut îl
bucurase mult pe Nishi. Lui Ime, îi era clar că nu bucata
de vânat era importantă. Faptul că Ziros, căpetenia
tribului, al tuturor celor ce-şi duceau traiul acolo, îi făcuse
onoarea de-al vizita, de-ai oferi ceva, însemna mult
pentru străin. Nishi nu se mai oprea din mulţumiri, nu
ştia cum să-şi mai arate recunoştinţa. I-a pofit să bea
ceaiul împreună, le-a arătat casa, şi a vorbit, mândru că se
descurcă atât de bine fără ajutorul  Anilei, care era acolo,
pentru orice eventualitate.

Când a venit Nail, Nij s-a descotorosit iute de el,
trimiţându-l să ţesale caii.A profitat de faptul că tatăl ei
era atât de vesel în compania lui Ziros, şi i-a cerut voie s-
o lase  să se plimbe un pic. V-a scoate caii. O va însoti
Ime! Nishi, care asculta ce-i istorisea Ziros de la ultima
vânătoare, a încuviinţat fără să se gândească prea mult.
Nij l-a sărutat pe obraz, ciripind că se va întoarce curând,
şi i-a facut semn lui Ime s-o urmeze. Abia când au ieşit în
uliţă a întrebat-o.

-Unde vrei să mergem Nij?
-Vreau să mergem sus, la cascadă! a raspuns

răspicat fata.
- La cascadă? Dar e destul de departe. De ce vrei sa

mergi acolo?
- Lasă, o să-ţi explic pe drum!

Când a trecut prin faţa casei lui, Iris l-a  văzut,  şi l-a
întrebat:
- Ce faci Ime, unde pleci?
- Sus, la cascadă! Mă voi întoarce destul de tarziu!
Nij, dăduse pinteni calului ei alb ce alerga cu coama

spulberată de vânt. Soarele se chinuia să iasă printre norii
care puneau din ce în ce stăpânire pe cer.
- Poate ar trebui să amânăm! O să vină ploaia ...

- Nu o să plouă! Vântul va împraştia norii, îi
răspunse fata cu un zâmbet.
- La răscruce, să ţii drumul spre stânga! Poteca

cealaltă, urcă sus, la peşteră şi în poiana cerbilor. Oare
m-a auzit? murmură ca pentru sine ...

Când a ajuns la răscruce  fata a  coborât şi a privit în
urmă.Printre trunchiurile groase, se zărea departe, satul.
Nu se grăbea. Avea atâtea de vorbit cu Ime!  Erau singuri.
Şi ei îi fusese atât de dor de el.  Îl aşteptă să se apropie, şi
îi sări în braţe. Îl iubea atât de mult! Ime o acoperi cu
sărutări. Capul îi vâjâia plin de dorinţe .
- Nij, într-o zi, vreau ca să fii a mea. Pentru

totdeauna!
- Mă simt ca şi cum aş fi a ta pentru totdeauna!

Sunt la fel de fericită ca de ziua mea din fiecare iarnă ...
- Nu înteleg, răspunse băiatul.
- Am să-ţi spun! Iarna e anotimpul meu preferat.

Nu-mi pasă de frig. Când ninge şi totul e acoperit în alb,
nici nu pot exprima în cuvinte fericirea din sufletul meu.
Şi ca totul să fie mai frumos, eu sunt născută iarna. Şi
pentru viitor, atunci când voi găsi băiatul visurilor mele,
alături de care vreau să rămân toată viaţa, prima noapte
când voi fi a lui, vreau să fie o noapte de iarnă, o noapte
lungă, în care să mă bucur de dragostea lui.  S-a oprit şi l-
a privit în ochi.
- Mă întelegi, Ime?
- Să fie precum spui!
Ime a strâns-o la pieptul lui şi au rămas aşa minute în

şir. Cuvintele nu-şi mai aveau rostul. Inimile lor băteau în
acelaşi ritm. Totul era iubire. Ochii şi buzele şi mâinile
vorbeau în locul lor.

Într-un târziu, Ime se hotărî:
- Să mergem! Mai e un pic până sus.
Au încălecat şi au pornit pe cărarea îngustă.  Pădurea

se pregătea de toamnă. Ime cunoştea asta după foşnetul
frunzelor. Era mai aspru, şi prin iarba înaltă putea zări ici
acolo, câte o frunză ce se grăbise  galbenă purtată de
vânt. Până la iarnă, timpul va zbura. Atunci Nij, va
deveni soţia sa. Pentru totdeauna!

Soarele învinsese norii şi se pregătea să asfinţească.
Lasară caii să pască şi porniră mână în mână spre vuietul
cascadei ce se-auzea tot mai aproape. Fusese de multe ori
pe acolo. Ştia pe dinafară orice piatră, fiecare copac sau
felurile de flori ce le zâmbeau din iarbă.
- Cât e de frumos, ciripi Nij.
- De ce ai vrut să venim aici?
- Trebuia să venim! Eu trebuia să înving răul ce

răzbătea din visul Anilei.
- Nij, ce tot spui, nu pune preţ pe tot ce zice Anila.

Mintea ei poate fi rănită de chinul îndurat atunci, demult!
- Atunci trebuia s-o fac pentru mine. Niciodată n-

am să mai pun preţ pe temerile mele sau ale altora!
- Puternică! Aşa te vreau! Curând se lasă seara, şi e

destul de mers, ar fi bine să plecăm.
Calul fetei păştea la câţiva paşi de ei.  A ciulit

urechile, şi-a tresărit ridicând capul dintre firele de iarbă.
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Nij a încălecat. Ime, se pregătea şi el. Deodată, calul  a
sforăit umflându-şi nările,şi s-a retras neliniştit ...Nij nu
ştia ce are. A scuturat din hăţuri îndemnându-l să
pornească pe poteca îngustă de lângă prăpastie.

Din tufiş, s-a auzut mai întai un răget  care a acoperit
zgomotul cascadei. Ime a simţit cum inima îi zvâcneşte
să-i spargă pieptul. Cunoştea răgetul acesta. Cum de se

auzea atât de aproape? Tigrul a apărut din spatele
tufelor. Îl privea fix, scuturându-şi capul, rânjind cu colţii

dezveliţi pe jumătate.
Calul pe care stătea fata, s-a ridicat în două picioare

înfricoşat, nepăsându-i că Nij nu se mai putea ţine în şa.
Ţipătul ei  de groază  când a căzut pe spate din şa, s-a
amestecat cu răgetele tot mai fioroase ale fiarei întărâtate.
Ime a scos pumnalul în timp ce încerca să ajungă lângă
fată. Caii au  părăsit poiana nechezând şi zvârlind din
copite.

Când a apucat-o de mână ajutând-o să se ridice, Ime
a simţit durerea cruntă a unui sfarşit neaşteptat. Nu
aveau cum să scape.  În spatele lor se căsca hăul
prăpastiei, iar din faţă se apropia din ce în ce fiara
flămândă. Arcul şi săgeţile rămăseseră pe spinarea
calului fugar.  Se hotărî într-o clipă. Tigrul se afla la trei
paşi de ei. Ime a prins-o pe Nij de mâini, a privit-o în
ochi, şi a sărutat-o apăsat pe buze. Ştia că-i pentru ultima
dată.

- Singura scăpare e să sărim. Tigrul ne va ataca.
Decât să sfarşim sub colţii lui, mai bine ne aruncam de
aici.  Vom rămâne împreună pentru totdeauna.

Fata l-aprivit cu ochii îngroziţi, în timp ce buzele îi
tremurau de spaimă:
- Ime, dacă sari tu, voi fi alaturi de tine. Mereu!
Hotărârea din ochii lui îi dădu putere. Nu mai avea

nicio clipă de pierdut.
- Nij, vom pluti asemenea şoimului în zborul lui.
Într-un ultim salt  tigrul s-a azvârlit asupra lor. Dar

cei  doi cădeau ţinându-se de mână. Nu au ţipat.  Când
trupul lui Ime s-a zdrobit de malul abrupt, n-a simţit
nicio durere. Sunetul cascadei abia se mai auzea, şi
lumina soarelui ce asfinţea a început să scadă. A zărit-o
pe Nij alăturea de el. Avea ochii deschisi, şi din colţul
gurii încrenemenită într-un zâmbet, i se prelingea un
firişor de sânge.

Cureluşa pe care era prins rubinul, atârna întinsă
lângă el. O ultimă rază de soare atinse piatra făcând-o să
strălucească roşie. Ime şi-a aţintit privirea asupra ei. A
întins mâna, şi cu ultimele puteri a prins-o încercând s-o
apropie cât mai mult. I s-a părut că-şi zăreşte ochiul
reflectat în faţeta lucioasă, că se afundă în roşul
ei….Privindu-l s-a aşternut liniştea, şi apusul s-a
transformat în întuneric ...

Liviu Suhar



202 vol. 22, no. 1 (91-93)| Iarna 2012

Nail CHIODO

A Revolutionary
New Theory about
Communism
(Amongst Other Things)

O Nouă Teorie Revoluționară Despre Comunism
(Printre Altele)

In recent years a revolutionary new theory about the nature and
origins of ideologies and the historical events they underpin, based
on the comparative analysis of previously unavailable, detailed
anthropological and demographic data, has been coming out of
Cambridge and Paris (Its primary exponent is the French historian
Emmanuel Todd). It offers a startling new interpretation of the
historical development of the different regions and countries of the
world, which I have tried to digest in part and to put into verse form
so that the greater public might more easily get a taste of it.

În ultimii ani, din Cambridge și Paris  a apărut o nouă teorie
revoluționară despre natura și originea ideologiilor și a
evenimentelor istorice care stau la baza lor, bazată pe analiza
comparativă a datelor demografice și antropologice detaliate, ce
fuseseră anterior nedisponibile. (Exponentul ei principal e istoricul
francez Emmanuel Todd.) Ea oferă o interpretare nouă și remarcabilă
a dezvoltării istorice a diferitelor regiuni și țări ale lumii, pe care am
incercat să o diger parțial și să o pun în formă versificată astfel încât
publicul să o poată gusta mai ușor.

Lucus Feroniae
Part II, VI

Having become a poet by profession
who deals with his whole life by extension
I cannot claim to entirely agree
with Andrei Gromyko's wry boutade
(said to a biographer who thought his a façade)
"My personal life does not interest me."
And yet, when poeticising, I feel impelled
to try to peer outwards from my navel,
to see not least myself "anthropologically".

Lucus Feroniae
Partea a II-a, actul VI

Devenind poet prin profesie
ce se ocupă cu-a lui viață prin extensie
Nu pot spune că sunt de-acord sută-n sută
cu a lui Andrei Gromyko strâmbă glumă
(spusă unui biograf ce o credea fațadă bună)
” Viața-mi personală nu ma preocupă.”
Și totuși, când poetizez, mă simt impulsionat
să-ncerc să fiu atent afară din buric,
pentru a mă vedea măcar ”antropologic”.

Romanian by Laura-Sorina STRUGARIU
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It is fascinating to learn how the innermost
convictions about right and wrong and a host
of different aspects of people's ideology
are determined by the ways authority,
property, genes, and affective priorities
got divided and passed on in their family,
ethnic group, part of the country,
side of the street. How many hungry-
not to say starving-intellects would happily
have it explained to them why others
can be so intractable if all men are brothers?!

One might even go farther and say that,
in the absence of such an explanation,
many a good egg will suffer disorientation,
squander vital energy, fall into the trap
of the enemy within, whom exhaustion fosters:
"the sleep of reason generates monsters."
Those of us who were born into egalitarian

families
in which the principle of equal inheritance
among siblings of either sex has total acceptance
are inclined to consider banalities
the distinctions between brothers and sisters
and older and younger sibs that systems
which favor primogeniture or other divisive
attempts at maintaining property whole
perpetuate in many regions of the globe.
Even households in which wills are decisive
in determining who gets what in the end-
the so-called absolute nuclear type-offend
our sense of justice, our belief in a fair share
of undivided attention and the general

endowment,
little matter if some get shortchanged now and

then.

Because, when parents do not take care
to make sure none of their children
feels let down at home, they breed in them
at best indifference, at worst resentment:
wherever kids get more or less than deserved
of the home-baked pie, one is forced to observe
the broader social effects of such sentiments.

E fascinant să-nveți cum cele mai lăuntrice
convingeri despre rău și bine și o grămadă de
aspecte diferite de ideologii umane
sunt chiar determinate de modurile-n care
autoritatea, proprietatea, genele și afectivele
priorități sunt triate și transmise-n familie,
grup etnic, parte din țară,
margine-a străzii. Cum bunăoară
să nu vezi minți flămânde ce-ar dori cu bucurie
să li se explice cum de alții
sunt rebeli când ar trebui să fie ca frații?!
Cineva ar merge mai departe și ar zice că,
în absența unei explicații de-acest fel
un ou bun va fi dezorientat nițel
va irosi vitală energie și va cădea în cursa
dușmanului lăuntric, ce crește-epuizare:
”Somnul rațiunii dă monștri spre născare.”
Cei dintre noi născuți în familii egale
în care principiul mostenirii împărțite pe drept
între frați de ambele sexe e total în accept
sunt inclinati sa considere banale
deosebirile dintre frati și surori
mezini și frați mai mari pe care sistemele
ce favorizează primogenitura sau alte
încercări de dezbinare a proprietatii
le perpetuează-n multe zone ale globului.
Chiar familiile in care testamentele sunt

decisive
în a stabili ce primește fiecare –
așa-zisele familii nucleare –
jignesc simțul nostru de dreptate, încrederea
într-o parte egală din întreaga atenție și

înzestrarea generală,
puțin contează daca unii sunt trași pe sfoară.
Deoarece, atunci când  părinții nu au grijă
să se asigure că niciunul dintre copiii lor
nu se simte dezamăgit acasă, ei sădesc in ei
În cel mai bun caz indiferența, în cel mai rău
resentimentul:
oriunde puștii primesc partea ce li se cuvine
a turtei coapte-n casă1, unul e forțat să observe

bine
efectele sociale largi de la asemenea sentimente.

1 In original ”to get a share of the pie” (a primi o parte de placintă) e o
metaforă pentru moștenirea ce se imparte intre copii (meseni). Am ales
”turtă” deoarece mi s-a părut mai potrivit in raport cu traditia și cultura
noastră. Mai poate fi folosit ”cașcaval” sau ”mălai”(n.t)
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Also the multifarious forms supremacy takes
(to the dismay of liberals of all makes)
are but projections of an original role model
feared or revered within the home's walls.
One only need look just down the hall
to find the living antitype of God
the Father, the paternalistic or authoritarian
figurehead of the selfsame household variant.
Freud showed this in The Future of an Illusion,
but the general concept that family ties-
between parents and children, husbands and

wives-
lie behind every political and religious effusion
has been a message traveling in a bottle
at least since the days of Confucius and

Aristotle:
a theory unusable because still unfalsifiable
since the comparative analysis of pertinent data
from different regions and areas of the planet
was, until only recently, not viable.
Today, instead, it is possible to explain
historical phenomena and events in ways
that, up until yesterday, were unfathomable.(1)
Take, for example, the communist mindset:
without wishing to aid and abet
in any manner the unpardonable
abuses and crimes carried out in its name,
one must face the fact that the blame
lies as much with the perpetrators
as with the exogamous communal
structure of their families, the secret tribunal
of the unconscious behind the state lore.

Cross-data analysis shows it was not because
the Tsar's

was the weakest link in the chain, the upstart
regime among those of the capitalist countries,
that communism could surface there; rather,
it was because, within Russia, family matters
had grown so complex and caused so many

anxieties
that people grabbed at the chance to create

a more universal system, not only to replace
the family, but also to destroy it.

De asemenea formele variate pe care
supremația le ia

(spre spaima liberalilor sadea)
sunt doar proiecții ale unui model original
temut sau venerat între ai casei pereți
Cineva ar trebui să privească pe hol
pentru a găsi antitipul viu al Domnului
tatăl, figura paternă sau autoritară
a fiecărei gospodării, bunăoară.
Freud a arătat-o in Viitorul unei iluzii,
dar concepția generală că legăturile de familie-
între parinti si copii, soți și soții-
stau in spatele fiecărei efuziuni religioase si

politice
a fost un mesaj călătorind într-o sticlă
chiar din timpul lui Confucius și-Aristotel, va să

zică:
o teorie  inutilizabilă deoarece e nefalsificabilă
de la analiza comparativă a datelor potrivite
din regiuni diferite și suprafețe ale planetei
era, până nu demult, neviabilă.
Astăzi, însă, e posibil să explicăm
fenomene istorice și evenimente în moduri care
până mai ieri erau de neelucidat.(1)
Să luăm, de pildă, fixația comunistă:
fără a vrea să ajute și să încurajeze
în orice mod abuzurile și fărădelegile de

neiertat
făcute în al său nume,
cineva ar trebui să se confrunte cu faptul că vina
zace nu numai la făptași
ci și la structura exogamă într-un mod comunal
a familiilor lor, acel secret tribunal
al inconștientului ascuns de al statului folclor.
Analiza datelor in X arată că nu din cauza

verigii
slabe a țarului, regimul parvenit
între cele ale țărilor capitaliste,
comunismul putea apărea; mai degrabă,
era deoarece, în Rusia, problemele de familie
deveniseră atât de complexe și cauzaseră atâtea

neliniști
încât oamenii profitaseră de șansa de a crea
un sistem mai universal, nu numai pentru a

înlocui
familia, dar și pentru a o distruge.
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When Lenin pulled the three-card trick in
Finland Station,

he claimed the paternity of the new affiliation,
of the centralized confraternity of Soviets
which, if it could not fulfill every promise,
did blow the peasant clan a so-long kiss.
But the destruction of the local kin system
failed to extend to the values that underpinned

it:
liberty, once achieved, was seen as anarchy,
a source of anxiety rather than of pleasure;
the one and only party replaced, measure
by measure, every household hierarchy,
its cells reproduced the dense and intolerable
living conditions of yore as closely as possible.
Paternalistic authority was re-established on all

levels:
at the base, the secretary of each cell
intervened in the private life of young couples;

Când Lenin a avut un rendezvous cu destinul în
a Finlandei gări,

a revendicat paternitatea noii afilieri,
a frăției centralizate a sovieților
care, dacă nu putea îndeplini fiecare

promisiune,
săruta de bun rămas biata țărănime.
Dar distrugerea sistemului local familial
a dat greș în extinderea către valorile ce-l

fundamentau:
libertatea, odată obținută, era văzută ca anarhie,
nu plăcere, ci neliniște negrăit;
măsura, singurul partid înlocuit
de măsură, fiecare familie cu a sa ierarhie,
celulele-i reproduceau cât mai exact condițiile

vitale
de demult dense și intolerabile.
Autoritatea paternală era restabilită pe toate
acele niveluri:
la bază, secretarul fiecărei celule
intervenea în viața privată a tinerelor cupluri;
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at the top, the great patriarchs followed upon
one another like the unerring, ominous tick-tock
of a great historical grandfather clock-
the dynamic, talkative, and violent founding
father; his sadistic successor; the fist-pounding,
shoe-thumping cheerful histrionic
who admitted to the excesses of his predecessor;
and the quintessential senescent, who took the

metaphor
of the Russian political family to its natural

limit.

Communism was able to sink roots
in every other country in which there brewed
the same internecine tensions among relatives
forced to live together under one roof. (2)
It failed to do so, instead, where the incest taboo
is more relaxed and cross- or parallel-cousins
are allowed, if not encouraged, to intermarry,
as is most often the case amongst Arabs
and in the Muslim world on the whole. (3)
Here the anxiety-producing ritual
par excellence-the celebration of nuptials
with an outsider, whose broader role
remains up for grabs-is viewed as flawed,
as surely leading to conflicts that should not

arise.

Here almost all husbands and wives
are also cuzs, their mothers- and fathers-in-law
also aunties and nuncles, their nieces and

nephews
also future spouses, perhaps, of their own kids.

Here sis, when she weds, won't have to go live
among strangers, nor will she risk being abused
or having her girls killed in the cradle so that

they
won't be needing a dowry (like she did!) some

day.

Where the fraternal bond surpasses all others
in importance, particularly the paternal tie,
the family stays all-powerful but fathers shy

în vârf, marii patriarhi urmau degrabă
unul altuia precum ticăitul fără cusur și

amenințător
al unui pendul istoric impunător-
tatăl fondator dinamic, vorbăreț și violent;
succesorul său sadic; histrionicul vesel care
izbește cu pumnii și bate din picioare
ce a recunoscut excesele predecesorului său;
și cel îmbătrânit în chintesență, ce a dus

bunăoară
metafora familiei politice rusești pân’ la limita

naturală.
Comunismul era capabil să-și implanteze

rădăcinile
în fiece țară în care clocoteau
aceleași tensiuni între neamuri forțate
să locuiască-mpreună sub un acoperiș. (2)
Totuși a dat greș, în schimb, unde tabu-ul

incestului
e mai îngăduitor și verii de gradul întâi sau doi2

au voie, ba chiar sunt încurajați să se cunune,
cum la arabi se întâmplă deseori
și-n lumea musulmană în ansamblu. (3)
Aici ritualul producător de neliniște
par excellence- noaptea nunții
cu un străin, al cărui rol complet rămâne
de luat – e văzut ca defectuos,
ducând sigur la conflicte ce n-ar trebui iscate.
Aici aproape toți soții și toate soțiile
sunt de asemenea verici3, soacrele și socrii lor
moși4 și tușici, nepoții și nepoatele
de asemenea viitori soți și soții, poate, ai copiilor

lor.
Aici, surora când se mărită, nu va trebui să stea
printre străini, nici nu va risca
să fie abuzată sau fetele sa-i fie omorâte-n fașă-

ncât
intr-o zi să n-aibă nevoie de zestre (ca ea!)

Unde-ntrece pe alte  legătura fraternă
în importanță, în special cea paternă,
familia rămâne atotputernică dar tații

2 Nu există echivalent în română pentru cross cousins (veri de la fratele
mamei sau sora tatălui) și parallel cousins (veri de la sora mamei sau
fratele tatălui) (n.t)
3 ”Cuz” e apocopa de la ”cousin” (n.t)
4 ”nuncle” e arhaism de la ”uncle” iar ”auntie” e informal pentru ”aunt”
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away from assuming its lead, while brothers
turn instead more towards custom for guidance.
In such a context, the urge to commit parricide
is inoperative and atheism becomes

inconceivable.
Marxism-Leninism failed to convert
also nations and peoples inclined to prefer
anti-egalitarian and anti-universalistic
political ideologies, which are more in line
with their ethnocentric frame of mind
and specific familial characteristics. (4)
First and foremost among these, an atavistic
conviction in the supreme importance
of making certain the family fortune
gets passed on whole into the hands of only one

son,
who is under the obligation of strict obedience
to the authority of his father and of allegiance
to the project of preserving, possibly ad

infinitum,
their domestic biological time-capsule:
a neurotic machination if ever there was one!
Women, of course, play a central part
in this psychodrama: they step in as heiresses
pro tempore in case the parent couple fails
to beget a healthy-enough male;
even more importantly, they guarantee
the authenticity of the blood bond within
the ethnicity (mater semper certa est,
pater nunquam), and transmit to progeny
the psychological mechanisms that underlie
respect for authority: hence the extremely

strong

behavioral norms which vertical, father-son
structures have been able to pass on for

millennia.

It is impossible to escape the urge to smile-
or cry, depending on how one despairs-
when one views the list of peoples who uphold
such authoritarian inequality in the fold,
as it reads like a roster of ethnic nightmares
that one will have heard about in the news
if one hasn't directly witnessed their feuds.

se feresc de la a-și asuma conducerea, în timp ce
frații

se-ntorc spre cutumă pentru îndrumare.
În asemenea context, dorința de paricid
e neoperativă și ateismul devine de neconceput.
Marxism-leninismul nu a reușit
să convertească națiuni și popoare-nclinate să

prefere
ideologii politice anti-egalitare și anti-universale
ce sunt similare
cu ale lor dispoziții sufletești etnocentrice
și caracteristici specifice familiale. (4)
În primul rând, o convingere atavică
în importanța supremă
a asigurării că averea familiei
se transmite întreagă în mâinile unui singur

fecior,
care are obligația de strictă supunere
în fața autorității tatălui său și de fidelitate
proiectului păstrării, posibil ad infinitum,
capsulei domestice biologice:
o mașinație nevrotică dacă a existat vreodată!
Femeile, desigur, joacă un rol central
în astă psihodramă: sunt moștenitoare
pro tempore în cazul în care
cuplul nu reușește să zămislească
un băiat destul de sănătos; ba chiar mai
important, ele garantează
autenticitatea legăturii de sânge din etnicitate
(mater semper certa est, pater nunquam),
și transmit urmașilor mecanismele psihologice
care fundamentează
respectul pentru autoritate:
de-aici și normele comportamentale
foarte puternice, pe care structurile verticale de

tip tată-fiu
le-au aprobat de milenii.
E imposibil să scapi de nevoia de a zâmbi-
sau plânge, depinzând de cum disperă cineva-
când vede lista de oameni ce confirmă
asemenea inegalitate autoritară în turmă,
citind-o ca pe-o condică de etnice coșmaruri-

sadea
probabil pe la știri auzită
de nu cumva certurile lor fost-au văzute.
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With but few exceptions, their names
evoke claims to superiority, autonomy,
or neutrality-the elements of a taxonomy
of scorn, or indifference, which is much the

same
Still, the cultural narcissism of these groups
seems intended to keep one amused,
for in itself it is fairly harmless
and-in small doses-picturesque.
_________________________________________
1. For a comprehensive exposition of the new theory, see Todd,
Emmanuel, The Explanation of Ideology: Family Structures and Social
Systems (Basil Blackwell, Oxford 1985).
2. China, Vietnam, Cuba, Yugoslavia, Slovakia, Bulgaria, Hungary,
Finland, Albania, central Italy, northern India.
3. Arab and Berber north Africa, Turkey, Iran, Afghanistan, Pakistan,
Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzhikistan. Albania, part of
Bosnia, and Kazakhstan, which are Muslim but have an exogamous
community family system were instead easily infiltrated by Marxism-
Leninism. Also the Malaysian and Indonesian anomic family and the
Sudanese and Ethiopian nuclear family allowed the development of
various Marxist movements among social groups which were officially
Muslim.
4. Germany, Austria, Sweden, northern Norway, Belgium, Bohemia,
Scotland, Ireland, peripheral regions of France, northern Spain, northern
Portugal, Francophone Canada, Japan, Korea, Jews, Romany gypsies.

Cu mici excepții, numele lor
evocă drepturi superiorității, autonomiei
sau neutralității – elementele unei taxonomii
a disprețului, sau indiferenței, ceea ce e la fel.

Totuși, narcisismul cultural al acestor grupuri
pare destinat să amuze,
căci el e destul de inofensiv
și – în mici doze – chiar pitoresc.
_______________________________________
1. Pentru o expunere cuprinzătoare a anoii teorii, vezi Todd, Emmanuel
The Explanation of Ideology: Family Structures and Social Systems (Basil
Blackwell, Oxford 1985). (n.tr. Explicația ideologiei: structuri familiale și
sisteme sociale)
2. China, Vietnam, Cuba, Iugoslavia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria,
Finlanda, Albania, centrul Italiei, India de nord.
3. Africa de nord (arabii și berberii), Turcia, Iran, Afghanistan, Pakistan,
Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzhikistan. Albania, o parte
din Bosnia și Kazakhstan, care sunt musulmane dar au un sistem
familial specific unei comunități exogame, au fost, în schimb, pătrunse
cu ușurință de ideologia marxist-leninistă. De asemenea, familiile
anomice din Indonezia și Malaezia precum și cele nucleare din Sudan și
Etiopia au permis dezvoltarea diveritelor mișcări marxiste in cadrul
grupurilor sociale care, oficial, erau musulmane.

4. Germania, Austria, Suedia, nordul Norvegiei, Belgia, Boemia, Scoția,
Irlanda, regiunile de la periferia Franței, nordul Spaniei, nordul
Portugaliei, Canada francofonă, Japonia, Coreea, evreii, rromii.
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Elleny PENDEFUNDA

Lumea lui
Yuriy Kovachev

Dincolo de Dunăre, între Russe și Sofia, tânărul
Yuriy s-a dedicat picturii. Elev al celebrului pictor
bulgarKiril Stanchev, el și-a dezvăluit prin experiență și
muncă inspirația. După ce și-a încheiat studiile la
Universitatea de Arhitectură din Sofia, în 1990, Yuriy
Kovachev a lucrat ca asistent universitar la facultatea de
arhitectură încă opt ani. Abia în ultimii ani ai mileniului
trecut el a hotărât să-și dedice viața artei picturii.

Prima sa expoziție personală a vernisat-o abia în
anul 2000.Lucrările sale au început să aibă o atât de mare
căutare încât azi se pot bucura de ele iubitori de frumos
din Germania, Rusia, Marea Britanie, Olanda, Spania,
Danemarca, Norvegia, Franța, Suedia, Belgia, Finlanda,

România, Ucraina, Polonia, Turcia, Grecia, Elveția,
Portugalia, Luxemburg, Islanda, Japonia, Bulgaria,
Mexic, Bolivia, Canada și Statele Unite, precum și în
multe alte țări din lume.

L-am întâlnit în vechea cetate Mesenbria de pe
insula vechii așezări multimilenare din nordul
Burgasului. Între propriiile sale realizări artistice, în fața
unui șevalet picta artistul cu care m-am împrietenit și
care mi-a acordat dreptul să-l prezint în paginile revistei
noastre.

Între catedralele bizantine construite pe temeliile vechilor temple trace și grecești, era atelierul de vară în aer liber al pictorului

Portretul lui Elleny
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Amintirea varii

Mare urâtă
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Aminirea vacanței Dimineață de toamnă
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Alergând spre libertate

După amiază târzie
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Vibrațiile culorii Flori de toamnă

Parfum de trandafiri



214 vol. 22, no. 1 (91-93)| Iarna 2012

Iarna în sat

Cai alergând la apus de soare
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Memorii colorate Autoportret

Vara
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Vine primăvara

Doi întrunul
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Emilian DOBRESCU

Criza mondială
a educaţiei

2.

Necesitatea şi importanţa
unui nou model educaţional

2.1. Spre un nou model educaţional; 2.2.
Caracteristici şi repere ale noului model de învăţământ
european; 2.3. Caracteristici şi repere ale noului model de
învăţământ românesc.

2.1. Spre un nou model educaţional

olon spunea că pentru a fi liber, un cetăţean trebu-
ie să înveţe; educaţia era temeiul democraţiei şi în
Atena nu era nici un cetăţean analfabet. Educaţia

era deopotrivă a corpuli şi a sufletului, într-o continuitate
firească... Încă Platon era conştient că în tot ceea ce există
se află un sâmbure al „vrajbei” (entropie), care, mai
devreme sau mai târziu, duce la decădere. A căutat să
propună un model de cetate, care să minimizeze efectele
acestui germene al pieirii. În dialogul „Republica” arată
că este în puterea omului să minimizeze răul şi să
construiască o cetate armonioasă, care să evite
distrugerea. Ideea de armonie, prezentă în muzică şi
matematică, este extinsă şi la relaţiile dintre oameni...
„Omul se poate desăvârşi pe sine însuşi prin educaţie şi
cultură. Mie îmi pare rău că oamenii nu văd aceste
lucruri simple şi asistăm la o goană după bunuri şi
plăceri, la un hedonism care a mai fost. Omul
contemporan nu-şi dă seama că Umanitatea a mai trecut
prin asemenea situaţii şi este în pericol să le repete,
pericol ce ar putea fi evitat prin cunoaştere şi înţelegere”,

spune azi, la câteva mii de ani de la lansarea teoriei lui
Platon, compatriotul nostru, prof. univ. dr. Nicolae
Săcăliş-Calata1.

Modelul american de educaţie nu mai este actual.
„Consumaţi, consumaţi, consumaţi! Nu aveţi bani? Vă
dăm credit. Nu vă permiteţi creditul? Avem soluţia: alt
credit prin care să plătiţi primul credit! Voi nu trebuie
decât să consumaţi, de restul ne ocupăm noi”. Iar restul
este deja Istorie2, chiar istorie a zilelor noastre, inclusiv la
noi, la români. Domnul Samuel Whybrow, şeful
Institutului şe Ştiinţe Neurologice şi Comportamentale
Semel de la UCLA, a enunţat, argumentat, o teorie pe cât
de îndreptăţită, pe atât de tulburătoare. De fapt, omul
este incapabil, din punct de vedere biologic, să trăiască
visul american... „Am fost învăţaţi”, zice Whybrow, că
„fericirea va veni la capătul unui drum material, după o
acumulare de bunuri materiale, pe care am fost
manipulaţi să ni le dorim”. Titlul cărţii sale – American
Mania: When More Is Not Enough – spune aproape tot.
Tendinţele comportamentale umane primare, produse de
milioane de ani de evoluţie condusă de sărăcie, nu se mai
potrivesc de loc cu lumea modernă pe care am construit-
o. În acest context, sistemul nostru nervos, bazat pe
recompensa cu dopamină a devenit dependent de
gratificaţia imediată. Aceasta a dus la distrugerea
balanţei naturale dintre viitor şi trecut.

Ne îndopăm cu „junk-food”, bogată în colesterol şi
E-uri, folosind cărţi de credit pentru a chiziţiona bunuri

1 Elena Solunca, Memoria culturală – sursă de învăţătură a
realităţii, convorbire cu prof. univ. dr. Nicolae Săcăliş-Calata,
în Curentul, 14 august 2009, p. 13
2 Cristian Crisbăşan, Ipoteca pe viitor, în Ziarul de duminică, 7
noiembrie 2008, p. 8

S
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pe care, de fapt, în mod normal, nu ni le-am putea
permite. Şi-apoi, epuizaţi de muncă, nedormiţi şi hăituţi,
ne îmbolnăvim de anxietate şi depresie. Ajungem la acea
anestezică adormire a vigilenţei. În mod real, creditul
înseamnă că te bagi sclav la o utopie, de vreme ce, după
ce ai cumpărat tot ce îţi doreai – ipotecându-ţi viitorul –
descoperi că nu asta este, de fapt, fericirea. Pieţele... nu
ne mai limitează de loc excesele, ci, dimpotrivă, le
încurajează. Asta sună cam aşa: „consumă din ce în ce
mai mult, ca să pot da credit şi altuia, care să consume şi
el din ce în ce mai mult. Creierul instinctual este cu mult
înaintea celui intelectual”... Care ar fi soluţiile?... Una din
ele mi-a atras în mod deosebit atenţia: „Oamenii ar putea
să-şi înveţe copiii să trăiască modest şi să-şi identifice
corect nevoile”.

Culmea, în sprijinul celor de mai sus, chestiunea
educaţiei financiare s-a aflat pe agenda Comisiei
Europene şi a statelor membre cu mult înaintea crizei
creditelor, încă din vara lui 2007, dar nu a fost îndeajuns
de popularizată şi adusă în discuţie. Astfel, politicile
europene au fost formulate în vederea realizării unor
obiective mai apropiate, cum ar fi o mai bună
comunicare şi informare financiară a consumatorilor şi o
mai bună  protecţie a acestora. În schimb, nu s-au făcut
prea multe lucruri pentru îndeplinirea obiectivelor
educative pe termen lung, fiindcă puterea UE în acest
domeniu este, în fapt, destul de limitată. Deşi subiectul
are implicaţii financiare clare şi un impact direct asupra
Pieţii Comune, chestiunea educativă este încă una de
competenţă naţională.

Comisia Europeană a menţionat rolul cheie al
educaţiei într-o serie de documente, încă din 2005,
susţinând statele membre în adoptarea de măsuri
eficiente de îmbunăţăţire a competenţelor financiare. În
două ocazii, în 2006 şi 2007, Consiliul Ecofin al UE a
subliniat „importanţa susţinerii educaţiei financiare şi a
nivelului de informare a consumatorilor din statele
membre”. Introducerea noilor sisteme de pensii din
diferite state membre, care responsabilizează angajaţii în
investirea autonomă a unei părţi din fondurile proprii de
pensie, a dat o importanţă deosebită chestiunii educaţiei
financiare. Mulţi observatori susţin că lipsa de înţelegere
financiară în rândul consumatorilor americani a
alimentat actuala criza. Consumatorii informaţi ar fi
putut evita cumpărarea produselor riscante propuse de
către managerii înclinaţi să-şi asume anumite riscuri.
Astfel, un sistem slab de informare a consumatorilor şi,
în principal, vânzarea necontrolată a produselor
complexe şi riscante au stat la baza maximului de
evoluţie negativă a crizei financiare din septembrie-
octombrie 2008.

Organizaţiile consumatorilor subliniază, de
asemenea, importanţa educaţiei financiare. Conform
regulilor europene, băncile trebuie să îşi informeze
corepunzător clienţii la vânzarea produselor lor
financiare şi să–i avertizeze asupra riscurilor asumate. Iar

consumatorii trebuie să aibă capacitatea de a compara
uşor diferite produse bancare, ale căror carateristici le
cunosc. Consiliul European de Miniştri a aprobat în
aprilie 2008 o directivă revizuită referitoare la creditul de
consum, în care a urmărit creşterea şi armonizarea
protecţiei cetăţenilor europeni care fac împrumuturi.
Directiva urmăreşte standardizarea informaţiilor ce
trebuie date publicităţii pentru a uşura compararea
diferitelor oferte de împrumut de către consumatori.

Adevărata cauză a repetării crizelor este în realitate
educaţia individuală şi socială defectuoase. Se impune,
deci, schimbarea modului în care cetăţenii sunt educaţi
pe parcursul întregii lor vieţi. Albert Einstein, unul din
cele mai mari spirite pământene, spunea despre criză
următoarele: „Criza este cea mai binecuvântată situaţie
care poate apare pentru ţări şi persoane, pentru că ea
atrage după sine progrese. Cine depăşeşte criza se
depăşeşte pe sine însuşi, fără a rămâne depăşit.
Adevărata criză este criza incompetenţei. Problema
persoanelor şi ţărilor aflate în criză este lenea şi
indiferenţa pentru a găsi soluţii şi ieşiri din astfel de
situaţii. Fără criză nu există valoare. În perioada crizei
înfloreşte ce-i mai bun în fiecare... Dacă vorbim despre
criză – o promovăm. În loc de toate acestea, mai bine să
muncim. Singura criză este tragedia de a nu dori să
luptăm pentru a depăşi criza ».

Mai ales în timpul crizelor economice o carieră
europeană şi universală se construieşte prin acţiune,
studiu intens şi iniţiativă3. Acesta este mesajul unor
reprezentanţi ai Comisiei Europene, pentru generaţia
tânără din ţările membre UE. Când vorbim despre
Uniunea Europeană, de obicei avem tendinţa să
prezentăm o imagine frumoasă şi cu multe oportunităţi
interesante. Dar nu trebuie pierdute din vedere câteva
lucruri concrete, spune Stergios Varvaroussis,
reprezentant al Comisiei Europene, Directoratul General
pentru Extindere. Competiţia în UE este foarte strânsă şi
va fi o luptă pentru fiecare tânăr. După 1 ianuarie 2007,
tinerii europeni, deci şi cei din România au mai multe
oportunităţi pentru studii sau pentru găsirea unui
serviciu într-o companie din Bruxelles, Londra sau Paris.
„Dar asta implică faptul că vei concura nu doar cu cei
mai buni români; va fi o competiţie cu campionii
europeni şi asta reprezintă, deopotrivă, o oportunitate şi
o mare provocare. Va fi mult mai dificil“. Stergios
Varvaroussis susţine, totodată, că este absolut necesar ca
tinerii să fie puşi în temă cu toate aspectele acestor
realităţi. „Nu trebuie să înţeleagă doar că acum vor fi
oportunităţi în jur, iar ei pot sta liniştiţi acasă şi
oportunităţile vin singure către ei“. Reuşita va fi
asigurată doar printr-o atitudine activă şi exemplul

3 Camelia Moga, Cum să-ţi construieşti o carieră europeană?,
în Europeanul, anul 1, nr.5, 30 noiembrie-13 decembrie 2006,
p. 8
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tinerilor din noile state membre o confirmă. „Am văzut
tineri din noile state membre în Bruxelles care încercau
să intre în companii mari şi care erau foarte buni şi activi
în colegiile europene, dar se străduiesc mult pentru asta
şi luptă pentru ceea ce îşi doresc“.

De aceea, cel mai important îndemn al lui
Varvaroussis pentru tineri este să nu fie pasivi şi să lupte
pentru noile oportunităţi din viaţa lor. „Oportunităţile
pentru ei vor fi multe, iar competiţia va fi la fel de mare
şi trebuie să facă un efort pe măsură“. Va fi necesar ca
tinerii să-şi împingă standardele cât mai sus. „În
experienţa mea de până acum am văzut că noile generaţii
sunt foarte entuziaste şi mereu în prima linie. Tinerii au
energie să facă toate aceste lucruri şi trebuie să fie
conştienţi că toate aceste oportunităţi pe care le oferă UE
necesită să lupte pentru ele şi nu să adopte o atitudine
pasivă“.

Uniunea creează oportunităţi dar şi provocări, iar
tinerii au şanse egale în atingerea scopurilor. Integrarea
în UE presupune o competiţie puternică, cu un grad de
selecţie foarte ridicat, iar cei care abandonează lupta vor
fi eliminaţi. Şi în această situaţie funcţionează criteriul
selecţiei naturale, consideră Varvaroussis. Cei care sunt
foarte motivaţi vor continua, iar ceilalţi vor ceda. În ceea
ce priveşte studiile, este important să-ţi completezi
experienţa şi în afara ţării de origine. Întotdeauna cei care
au în CV menţionate şi studii realizate în alte state
member vor avea un avantaj. „Chiar dacă eşti eminent,
dacă nu ai părăsit niciodată România, lucrul acesta îşi va
spune cuvântul“.

Pe lângă numeroasele programe pe care Uniunea
Europeană le pune la dispoziţia tinerilor (Erasmus,
Leonardo da Vinci etc.), după aderarea României la UE,
cea mai bună strategie a tânărului român pentru o carieră
de succes este învăţarea limbilor străine, consideră
Jacopo Lombardi, reprezentant al Comisiei Europene,
Directoratul General pentru Comunicare. „Pentru
Comisia Europeană tinerii sunt prin definiţie
multiplicatorii mesajelor informaţionale către întreaga
Europă. Şi asta pentru că au mai mulţi prieteni şi mai
mult timp la dispoziţie decât adulţii“. Reprezentanţe din
cele 27 de state membre angajează tinerii în principalele
activităţi ce presupun: seminarii, campanii de informare
cu privire la mediul înconjurător, transporturi, schimbări
climaterice sau ajutor umanitar.

Tinerii sunt deopotrivă un grup ţintă şi un canal de
comunicare a priorităţilor, susţine Lombardi. De
asemenea, William Martin, de la Comisia Europeană,
Directoratul General pentru Comunicare, consideră că
tinerii din România au parte de un viitor promiţător, dar
numai cu condiţia unui studiu intens şi învăţarea
limbilor străine, prin mobilitate, tehnologie de ultimă oră
şi prin valorificarea tuturor oportunităţilor pe care le
oferă noua Europă. „Nu staţi acasă şi aşteptaţi să se
petreacă ceva fără ca voi să aveţi vreo iniţiativă. Fiţi
pregătiţi să munciţi intens şi să gândiţi la fel de intens“.

La începutul ultimei decade a lunii noiembrie 2009,
deputatul european Lothar Bisky (EUL/NGL, Germania)
l-a întrebat pe Preşedintele Comisiei Europene dacă s-a
pregătit “că noua Comisie a învăţat lecţia falsei economii
de piaţă”. Barroso a subliniat că accentul va fi pus pe
educaţie, formare continuă, mobilitatea lucrătorilor şi
lupta împotriva excluziunii sociale şi a sărăciei. “Îmi plac
tinerii români. Mă inspiră. Tinerii de aici, cel puţin cei pe
care eu i-am cunoscut, vor să schimbe ceva. Nu sunt
mulţumiţi de eşecurile ţării lor, însă ţin la ea şi vor şi vor
sincer să contribuie la dezvoltarea sa. Ce nu-mi place în
România este numărul mare de români care nu sunt
interesaţi de politică. Cred că nu îi afectează, dar se
înşeală”, spunea Leslie Hawke, mama celebrului actor
Leslie Hawke, care trăieşte de peste 10 ani în România şi-
i ajută pe copii care cerşesc pe stradă să se întoarcă la
şcoală.

Majoritatea părinţilor sunt de acord că pentru copii
între 1 şi 6 ani s-a dus vremea ursuleţilor din pluş, a
maşinuţelor sau a păpuşilor. Copiii zilelor noastre au la
dispoziţie jucării care să le stimuleze creativitatea şi să îi
facă mai performaţi, mai pregătiţi pentru a se dezvolta în
lumea complexă de astăzi. Caruselul muzical pentru
pătuţ, laptopul bilinv cu zeci de activităţi sau cheile care
ajută la învăţarea culorilor sunt numai câteva exemple.

2.2. Caracteristici şi repere ale noului
model de învăţământ european

ncă nu putem vorbi de un model educaţional
european, aşa cum nu putem vorbi de o monedă
comună decât în ţările membre ale Uniunii

Economice şi Monetare, nu în toate ţările membre UE.
Educaţia şi cultura, zona spiritualului, vor fi, probabil,
ultimele în care va exista şi va fi aplicată o politică
european comună.

Pentru cât este de greu să fie realizată o politică
europeană comună în zona educaţiei stau mărturie
procesele reciproce, de recunoaştere reciprocă, interţări, a
diplomelor profesionale. Termenul limită pentru
transpunerea Directivei 2006/100/EC referitoare la
recunoaşterea reciprocă a diplomelor în legislaţia internă
a ţărilor membre UE a fost 1 ianuarie 2007. În luna aprilie
2007, Comisia Europeană a dat în judecată 8 state
membre ale UE pentru nerecunoaşterea diplomelor
cetăţenilor români şi bulgari; este vorba de statele:
Austria, Belgia, Cipru, Franţa, Grecia, Irlanda,
Luxemburg şi Spania4. Pentru Comisie este o situaţie
nouă, cetăţenii ţărilor europene integrate în valul din
2004 nefiind confruntaţi cu ea. Atâta vreme cât Directiva
nu este implementată în legislaţia internă a ţărilor

4 *  *  *, Portugalia şi Marea Britanie date în judecată pentru
nerecunoaşterea calificărilor profesionale ale românilor, pe site-ul
www.EurActiv.ro, 7 mai 2008

Î
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membre UE, o serie de profesionişti români şi bulgari
riscă să fie confruntaţi cu proceduri birocratice inutile şi
lente pentru a-şi putea exercita dreptul de a fi angajaţi
oriunde în Uniunea Europeană, iar potenţialii beneficiari
ai serviciilor acestor profesionişti pot fi privaţi de
oportunitatea de a beneficia de experienţa lor,
argumentează Comisia. Profesiile vizate de Directiva
europeană variază de la medici specialişti la avocaţi sau
marinari.

Potrivit unui studiu realizat în vara anului 2009
sub auspiciile Organizaţiei pentru Cooperare şi
Devoltare Economică (OCDE), în 23 de ţări, dintre care
15 sunt membre ale Uniunii Europene, profesorii nu se
mai simt motivaţi şi îşi pierd 13 la sută din timp
încercând să menţină disciplina în clasă. UE a sprijinit
realizarea studiului, în speranta ca acesta le va permite
autorităţilor din domeniul educaţiei să-şi facă o idee mai
clară cu privire la ajutorul pe care l-ar putea acorda celor
aproximativ 6,25 de milioane de profesori din ţările
membre UE. Spre deosebire de studiile anterioare, care se
axau pe performanţa elevilor, acest studiu al OCDE se
referă la profesori şi la directorii unităţilor de
învăţământ. Rezultatele au fost folosite la realizarea, în
premieră, a unei comparaţii la scara internaţională a
mediilor educaţionale şi a condiţiilor de muncă ale
profesorilor. Astfel, conform rezultatelor studiului, trei
profesori din patru consideră că nu se mai simt motivaţi
să-şi îmbunătăţească metodele de predare, iar
comportamentul neadecvat al elevilor afectează
derularea cursurilor în trei şcoli din cinci. Profesorii din
Irlanda, Portugalia, Spania şi Italia se plâng de faptul că
nu sunt evaluaţi sistematic şi nu primesc ecouri cu
privire la activitatea derulată la clasă. Acest studiu scoate
în evidenţă nevoia ca autorităţile să recompenseze şi să
recunoască un învăţământ de calitate. Toate ţările care au
participat la realizarea studiului par să se confrunte cu o
lipsă a personalului calificat, însă cifrele diferă mult, de
la 12 la sută în cazul şcolilor din Polonia, până la 78 la
sută în Turcia. Studiul sugerează că factorii de decizie
din domeniul educaţiei le-ar oferi un sprijin mai eficient
profesorilor şi elevilor dacă s-ar axa mai mult pe
rezultatele învăţării şi mai puţin pe programele şcolare.

PROGRAMELE COMUNITARE
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT
 PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI a fost
iniţiat şi lansat de UE în anul 1994, ca un program
comunitar de cooperare transnaţională, în domeniul
formării profesionale a resurselor umane. Leonardo da
Vinci a fost un savant renascentist italian,  simbol al
creativităţii şi ingeniozităţii umane, al educaţiei şi
formării profesionale continue. Obiectivele principale ale
Programului Leonardo da Vinci au fost: dezvoltarea
aptitudinilor şi competenţelor tinerilor implicaţi în

formarea profesională iniţială, îmbunătăţirea calităţii
învăţământului şi sporirea accesului la educaţie continuă.
Comisia Europeană coordonează şi cofinanţează acest
program, care este operaţional începând din anul 1995.
Ca urmare a rezultatelor favorabile obţinute şi pentru a
asigura continuitatea în articularea şi completarea
iniţiativelor ţărilor europene în formarea profesională,
Consiliul UE a hotărât, prin Decizia din 26 aprilie 1999,
implementarea celei de-a doua faze a Programului
Leonardo da Vinci. Aceasta s-a desfăşurat între 1
ianuarie 2000 şi 31 decembrie 2006, beneficiind de un
buget  de 1,15 miliarde euro.
România a participat la Programul Leonardo da Vinci ca
partener cu drepturi depline, începând cu 1 septembrie
1997. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a fost
responsabilul naţional al programului, iar coordonarea
derulării programului a revenit Centrului Naţional de
Formare Profesională Leonardo da Vinci, înfiinţat în 1998
ca o unitate de coordonare a programului, destinată
formării profesionale a resurselor umane, adoptării unui
sistem european de acreditare a competenţelor
profesionale, apropierii dintre instituţiile de învăţământ
şi întreprinderi, susţinerii inovaţiei şi calităţii în procesele
de formare.

 În perioada 2000–2006 s-au desfăşurat programele:
 TINERET ÎN ACŢIUNE (finanţare 520 milioane
euro) care a dezvoltat oportunităţi pentru tineri în ceea
ce priveşte participarea la construcţia europeană, a
încurajat educaţia permanentă şi a urmărit dezvoltarea
aptitudinilor şi competenţelor persoanelor tinere;
 SOCRATES (finanţare 1,85 miliarde euro), ale cărui
obiective principale au fost: întărirea dimensiunii
europene în procesul de educaţie la toate nivelele;
ameliorarea cunoaşterii limbilor europene; promovarea
cooperării şi mobilităţii în toate domeniile educaţiei, prin
schimburi între instituţii, încurajarea învăţământului
deschis şi la distanţă, dezvoltarea schimbului de
informaţii; încurajarea inovaţiei în procesul de predare;
promovarea egalităţii şanselor în toate sectoarele
educaţiei. Socrate a fost un filosof antic grec, care a
promovat o viziune umanistă asupra lumii, refuzând
orice dogmatism. Maxima sa “Cunoaşte-te pe tine însuţi
şi vei cunoaşte astfel lumea” reprezintă o primă bază
pentru cunoaştere, respectul de sine şi al celuilalt.

 La PROGRAMUL SOCRATES au participat 25 state
membre ale UE, trei state membre ale Asociaţiei
Europene a Liberului Schimb (Islanda, Liechtenstein şi
Norvegia), Bulgaria şi România, ca ţări în curs de aderare
la UE, Turcia – ca ţară asociată.
Cele 8 acţiuni din cadrul Programului Socrates au fost:
- COMENIUS - pentru învăţământ şcolar;
- ERASMUS - pentru învăţământ superior;
- GRUNDTWIG - pentru educaţia adulţilor şi alte
parcursuri educative;
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- LINGUA - pentru învăţarea limbilor europene şi
dezvoltarea mijloacelor care ajută la aceasta;
- MINERVA - pentru tehnologiile informaţiei şi comu-
nicării în educaţie, observaţie şi inovaţie în sistemele
politice educative (analize comparative, cantitative şi
calitative), acţiunile comune cu alte programe europene
(Leonardo da Vinci, Tineret, Programul Cadru de
Cercetare), precum şi măsurile de însoţire care au vizat
activităţile de promovare a cooperării în educaţie,
difuzarea rezultatelor proiectelor, promovarea egalităţii
şanselor, educaţia interculturală etc.
Unitatea de gestionare a programului în ţara noastră a
fost Agenţia Naţională Socrates, înfiinţată în 1998
(adresa: Bucureşti, Bulevardul Schitu Măgureanu, nr. 1,
etaj 2, sector 5, cod poştal 70626, tel 021 311 35 05, fax 021
311 35 00, pagină web: www.socrates.ro, e-mail:
agentie@socrates.ro), prea puţin cunoscută în mediile
didactice şi universitare româneşti, a urmărit
îmbunătăţirea educaţiei pentru copii, tineri şi adulţi, prin
cooperare internaţională şi sporirea accesului la niveluri
de învăţare valabile în UE.

 PROGRAMUL ERASMUS. Obiectivele principale ale
programului au fost creşterea numărului de studenţi ce
efectua o perioadă de studii recunoscute de orice stat
membru al Uniunii Europene şi promovarea cooperării
între instituţiile de învăţământ superior din toate statele
membre sau în curs de aderare; de asemenea, a mai
urmărit mobilitatea crescută a profesorilor, care să
permită astfel astfel îmbunătăţirea calităţii formatorilor.
ERASMUS a prevăzut dezvoltarea simultană şi
complementară a patru tipuri de acţiuni:
- Acţiunea I: formarea unei reţele europene de cooperare
universitară, constituită din instituţiile de învăţământ
superior, care, în cadrul programului au încheiat
acorduri de schimburi de studenţi şi de profesori cu
universităţile din alte state membre, ce trebuiau să
recunoască studiile efectuate în afara universităţii
proprii. Sprijinul financiar a fost disponibil pentru:
- crearea Programelor Interuniversitare de Cooperare
(PIC), pentru mobilitatea studenţilor (3 sau 12 luni);
- organizarea programelor pentru mobilitatea
profesorilor (de la o săptămână până la un an);
- realizarea unor programe intensive, de scurtă durată,
între profesori şi studenţi din mai multe ţări (de la o
săptămână până la un an), pe teme specifice;
- vizite de studii pentru cadrele didactice din
învăţământul superior;
Profesorii puteau beneficia de o bursă de studii, cu o
durată maximă de patru săptămâni.
- Acţiunea a II-a: burse ERASMUS pentru susţinerea
financiară directă a studenţilor - serveau la asigurarea
cheltuielilor pentru deplasare, pregătire lingvistică,
cheltuieli de călătorie. Studenţii din cadrul PIC aveau
prioritate asupra cererilor individuale.

- Acţiunea a III-a a cuprins Proiectul pilot Sistemul
European de Credite Transferabile (ECTS), întocmit
pentru a facilita recunoaşterea reciprocă a studiilor
efectuate în străinătate. În scopul recunoaşterii mobilităţii
prin validarea diplomelor şi a perioadelor de studii,
Programul ERASMUS a acordat sprijin centrelor de
informare despre recunoasterea academică NARIC
(National Academic Recognition Information Centres).
- Acţiunea IV referitoare la sprijinul complementar sau
ajutorul financiar care putea fi acordat asociaţiilor sau
grupurilor de instituţii selectate pentru a face cunoscute
iniţiativele întreprinse în domeniul învătământului
superior. Teoretic, asociaţiile naţionale şi europene de
studenti şi/sau de profesori au dispus în egală măsură
de acordarea sprijinului, iar practic au beneficiat numai
cei care au cunoscut măsura.
Acţiunile ERASMUS, supranumite şi universităţi fără
frontiere au presupus şi elaborarea comună a cursurilor
în vederea unei recunoaşteri comune a diplomelor; dez-
voltarea unor programe intensive de educaţie şi perfec-
ţionare a pregătirii (prin cursuri de vară, de exemplu);
participarea la reţele tematice europene de cunoştinţe şi
informaţii (de exemplu: EURIDICE - care a cuprins
sisteme şi politici de educaţie sau NARIC – a relaţionat
centrele naţionale pentru recunoaşterea academică a
diplomelor).
ERASMUS a susţinut cu prioritate Programele
Interuniversitare de Cooperare (PIC) în cadrul cărora,
faptul de a studia în străinătate constituia pentru student
un element substanţial, integrat studiilor universitare
întreprinse, caracterizate de o serie de măsuri însoţitoare:
pregătirea academică şi lingvistică, integrarea socială,
cazarea studenţilor etc.
ERASMUS a acordat burse studenţilor, cu condiţia ca:
- studiile să fie unanim recunoscute de universităţile
proprii (în universităţile româneşti acest lucru s-a realizat
cu mari greutăţi pentru cei în cauză şi numai după
susţinerea unor examene de echivalare sau examinarea
suplimentară pentru cursurile corespunzătoare anului
petrecut în străinătate);
- universitatea gazdă să deconteze cheltuielile de
înscriere;
- studentul să-si păstreze, în timpul sejurului său în
străinătate, bursa la care ar avea dreptul în tara sa de
origine.
Teoretic, ERASMUS a fost deschis pentru toate domeniile
de studii universitare. Activităţile de cercetare nu au fost
eligibile.

 PROGRAMUL LINGUA a avut ca obiectiv
promovarea unor acţiuni ce urmăreau îmbunătăţirea
cunoştinţelor de limbi străine de către cetăţenii având
domiciliul în state membre ale UE. Aceste limbi au fost:
spaniola, engleza, franceza, irlandeza, daneza, germana,
italiana, portugheza, greaca, luxemburgheza.
Programul a cuprins cinci tipuri de acţiuni:



222 vol. 22, no. 1 (91-93)| Iarna 2012

- I. sprijin pentru pregătirea continuă a profesorilor de
limbi străine şi a formatorilor;
- II. sprijin pentru învăţarea limbilor străine în
universităţi şi în special, pentru formarea profesorilor de
limbi străine. Această acţiune trebuia să o completeze pe
cea care s-a întreprins în cadrul Programului ERASMUS
şi să se desfăşoare în strânsă legătură cu acesta;
- III. promovarea învăţării limbilor utilizate în relaţiile
profesionale şi în lumea afacerilor, prin punerea la
dispozitie a unor materiale didactice şi a unor metode de
auto învăţare;
- IV. sprijin pentru dezvoltarea schimburilor de limbi;
- V. măsuri complementare – de exemplu, acordarea
unui sprijin pentru punerea în practică a programului,
pentru acţiunile de informare, animare şi evaluare a
acestuia. O prioritate introdusă în program a fost în
favoarea învăţării limbilor mai puţin răspândite şi mai
cunoscute în UE.

Sursa tabelului: Expunerea de motive la noua Lege a educaţiei

Programul LINGUA s-a adresat profesorilor şi
formatorilor de limbi străine, viitorilor studenţi la limbi
străine, întreprinderilor şi organizaţiilor profesionale,
tinerilor între 16-25 ani care au dorit o formare
specializată.

N.B. Nu cunoaştem existenţa vreunui program sau
studiu de evaluare, întreprins de cineva, care să
cuantifice, din perspectiva UE, gradul de realizare a
obiectivelor programelor enunţate, precum şi eficienţa
cheltuirii fondurilor respective.

Uniunea Europeană investeşte în educaţia
timpurie. O serie de ţări precum Belgia, Spania, Franţa,
Irlanda, Italia şi Portugalia au prevăzut debutul învăţă-
mântului obligatoriu pentru vârsta de 6 ani. În Anglia,
Scoţia şi Olanda pragul de vârstă la care copiii trebuie să
înceapă învăţământul obligatoriu este de 5 ani, în timp ce
în Luxemburg sau în Irlanda de Nord este de 4 ani.

Cinci programe educaţionale şi culturale au un buget
mai mare începând din 2007, după ce Parlamentul
European a aprobat, în a doua lectură, o serie de
recomandări valabile pentru perioada 2007-2013: astfel,
bursa lunară Erasmus a crescut, începând cu 1 ianuarie
2007, de la 150 la 200 euro; programul „Formare
continuă“ (Lifelong Learning) beneficiază de o
suplimentare de buget în valoare de 770 de milioane de
euro; programul „Tineret în acţiune“, ce are ca scop
sporirea participării tinerilor la programele de cetăţenie
activă, primeşte un buget de 785 de milioane euro;
„Europa pentru cetăţeni“ (buget de 190 de milioane euro)
este un program în sprijinul cetăţenilor UE, care îşi
propune creşterea toleranţei prin promovarea dialogului
intercultural; Programul Media susţine industria de
televiziune şi cinematografie europeană având un un
buget de 671 de milioane euro; „Cultura 2007-2013“
doreşte sprijinirea mobilităţii muncitorilor activi în

domeniul culturii, pentru a încuraja schimbul
transfrontalier al dialogului şi diversităţii culturale,
având pentru aceasta un  buget: 354 de milioane de euro.

2.3. Caracteristici şi repere noi ale
noului model de învăţământ românesc

istemul naţional de învăţământ are la bază
următoarele legi şi acte normative: Legea
învăţământului nr. 84/1995 republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare;  Legea nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic;  Legea
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006 cu
modificările şi completările ulterioare; HG nr. 567/2005
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 287/2004 privind consorţiile universitare; HG
nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea
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învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu
frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior.

Actualul proiect de lege, pe care-l prezentăm în
continuare, prevede alocarea  pentru finanţarea din
fonduri publice a învăţământului public şi finanţarea de
bază a educaţiei timpurii şi a învăţământului obligatoriu
organizat prin învăţământul particular a minimum 6 la
sută din produsul intern brut al anului respectiv, iar
pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, se asigură
minimum 1 la sută din produsul intern brut al anului
respectiv, înregistrat în ţara noastră.

Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza şi
Elaborarea Politicilor din Domeniile Educaţiei şi
Cercetării - ”România cunoaşterii, România cercetării”,
dat publicităţii în iulie 2007, precizează: „Menţinerea
actualului sistem de învăţământ din România
periclitează competitivitatea şi prosperitatea ţării,
identificându-se patru mari probleme:  ineficienţa,
irelevanţa, inechitatea şi slaba calitate.

1. Sistemul de învăţământ este ineficient. Cu excepţia
performanţelor la lectură ale copiilor din clasa a IV-a
(PIRLS – 2001), toate celelalte rezultate  obţinute de elevii
din România la principalele evaluări internaţionale –
PISA, TIMSS şi PIRLS – se află mult sub media
internaţională. Mult mai îngrijorător este însă faptul că
performanţele înregistrate de elevii noştri sunt
semnificativ mai slabe decât cele ale elevilor din ţările
vecine, recent intrate în UE, care au aproximativ aceleaşi
condiţii social-economice ca România. 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, nicidecum starea sistemului.

2. Sistemul de învăţământ este nerelevant în raport
cu economia şi societatea viitorului. Toate analizele
actuale arată că viitorul va fi dominat de economiile şi
societăţile bazate pe cunoaştere. În acest context, prin
Agenda Lisabona, UE a stabilit 5 indicatori care arată
măsura în care o ţară şi Uniunea, în ansamblul ei, sunt
capabile să facă faţă provocărilor economiei cunoaşterii.
Din analiza acestor date rezultă o concluzie clară:
actualul sistem de educaţie nu este capabil să asigure
României o poziţie competitivă în economia cunoaşterii.

3. Sistemul de învăţământ actual este inechitabil. Un
sistem de învăţământ este echitabil dacă asigură elevilor
aceleaşi oportunităţi de învăţare şi de rezultate,
indiferent de mediul socio-economic sau cultural din
care provin. Din păcate, în România, în ciuda
intervenţiilor de până acum, se menţin inechităţi
flagrante. Apartenenţa la mediul rural se asociază cu
dezavantaje majore: actualmente numai 24,54 la sută
dintre elevii din mediul rural ajung să urmeze liceul.
Proporţia elevilor din mediul rural care obţin rezultate
slabe la limba română, matematică şi ştiinţe este de 2-6

ori mai mare decât a celor din mediul urban; proporţia
celor care obţin rezultate foarte bune la aceleaşi
discipline este de 2-3 ori mai mică! Grupurile vulnerabile
continuă să fie, în mare măsură, dezavantajate
educaţional. Aproximativ 80 la sută dintre tinerii
neşcolarizaţi sunt rromi, dintre care 38 la sută sunt
analfabeţi funcţional. Proporţia de copii rromi înscrişi în
învăţământul primar este de 64 la sută, faţă de 98,9 la
sută - media naţională. Nu există date statistice
referitoare la copiii cu nevoi speciale, la grupurile din
penitenciare sau alte grupuri vulnerabile, dar evaluările
ONG-urilor implicate au scos în evidenţă inechităţi
majore şi cronice.

4. Infrastructura şi resursele din sistemul de
învăţământ sunt de slabă calitate. Majoritatea şcolilor din
România au o arhitectură care corespunde unei concepţii
despre şcoală de la finele secolului al XIX-lea, nu de la
începutul secolului al XXI-lea. Peste 82 la sută din totalul
clădirilor şcolare sunt construite înainte de 1970, uneori
chiar cu mult mai mult timp în urmă, ceea ce face ca
starea şi dotarea lor să nu mai corespundă standardelor
actuale de pregătire. Din mii de şcoli lipsesc facilităţile de
bază (apă curentă, WC etc.), iar dotarea materială este
precară.

Resursa umană îmbătrâneşte îngrijorător (media de
vârstă a personalului didactic este de 40 de ani la femei şi
de 44 de ani la bărbaţi), iar calitatea prestaţiei este, în
general, slabă. 74,3 la sută dintre elevii de clasa a VIII-a
susţin că profesorii obişnuiesc să le dicteze la majoritatea
materiilor. Programa şcolară este deosebit de încărcată şi
mai ales, este lipsită de o viziune clară. Ce vrem să ştie
copiii noştri când termină şcoala? Aceasta ar fi întrebarea
la care să răspundă orice programă şcolară pentru a avea
şi a aplica o viziune cât mai cuprinzătoare. Evaluarea
elevilor, îndeosebi prin teste naţionale şi bacalaureat, e
de slabă calitate. Managementul unităţilor şcolare a fost
politizat excesiv, împiedicându-se astfel acumularea de
know-how şi formarea managerilor profesionişti. Inerţia
sistemului este uriaşă.

Din analizele statistice rezultă că, dacă se menţin
actualele tendinţe demografice, în 2013 vom avea cu 20 la
sută mai puţini elevi decât în 2005, iar în 2025 – cu 40 la
sută mai puţini. Scăderea este dramatică, iar consecinţele
asupra resurselor umane necesare dezvoltării ţării – uşor
de dedus.

În învăţământul superior şi în cercetare, câteva insule
de excelenţă sunt scufundate într-o mare de mediocritate.
Niciuna dintre universităţile noastre nu se află în topul
celor 500 de universităţi din lume conform clasamentului
Shanghai şi chiar cele mai performante dintre ele ar
trebui să-şi sporească producţia ştiinţifică de 7-8 ori ca să
aspire la un astfel de statut. Dacă raportăm numărul de
articole ştiinţifice la populaţie, atunci performanţa
ştiinţifică a României este de 11 ori mai mică decât media
ţărilor OECD, de 5 ori mai mică decât a Ungariei şi de 2
ori mai mică decât a Bulgariei.
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Actuala structură de învăţământ prezintă  deficienţe
majore:

- desconsideră educaţia timpurie; - fragmentează
învăţământul obligatoriu de 10 ani printr-un examen
naţional inutil, după 8 ani, când, de fapt, acest examen
trebuia să fie plasat la finele învăţământului obligatoriu
şi să fie un examen de certificare, nu de selecţie;

- nu e compatibilizată cu procesul Bologna, care s-a
implementat în învăţământul superior în 2005, şi cu
cadrul european al calificărilor (EQF), care stă la baza
mobilităţii muncii în  Uniunea Europeană.

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 de ani. Doar 41,9 la sută
dintre aceşti tineri participă la vreo formă de învăţământ
(faţă de 64,5 la sută - Lituania, 63,4 la sută – Polonia, 62,7
la sută – Slovenia), ceea ce are consecinţe catastrofale
asupra nivelului de pregătire a forţei de muncă.

În mod predominant, forţa noastră de muncă este
calificată pentru ocupaţii rutiniere cu nivel scăzut de
calificare, în decalaj faţă de solicitările unei economii
bazate pe cunoaştere; prea mulţi români se vor confrunta
cu riscul de a ocupa cele mai prost remunerate şi cele mai
nesolicitate ocupaţii. Pentru a ieşi din această stare, cu
efecte dramatice pentru copiii noştri în viitorul apropiat,
este nevoie de promovarea unei noi structuri a ciclurilor
de studii din învăţământul preuniversitar.

Statul a subevaluat şi marginalizat sistematic cea mai
importantă perioadă a educaţiei: educaţia timpurie, adică
totalitatea activităţilor educative pe perioada 0-6/7 ani. O
calitate bună a educaţiei timpurii favorizează
valorificarea optimă a oportunităţilor de învăţare create
mai târziu. Deprinderile şi cunoştinţele dobândite
devreme favorizează dezvoltarea altor cunoştinţe şi
deprinderi. Dimpotrivă, deficienţele neremediate la
această vârstă produc, mai târziu, deficienţe şi mai mari,
oportunităţi de învăţare ratate sau mai slab valorificate.
Investiţia în educaţia timpurie este cea mai rentabilă
investiţie din educaţie, cu beneficiile individuale şi
sociale cele mai mari şi cu costurile de oportunitate cele
mai reduse. Actualmente statul consideră că nu are nicio
îndatorire privind educaţia copiilor până la 3 ani.
Puţinele creşe care au mai rămas sunt concepute doar ca
instituţii care trebuie să asigure hrană şi îngrijire, nu şi
educaţie. Intervenţia timpurie pentru prevenirea sau
corectarea unor deficienţe este aproape inexistentă.
Grupurile dezavantajate nu fac obiectul niciunui
program naţional.

Curriculumul actual este perceput de toţi actorii
implicaţi (elevi, profesori, părinţi) ca fiind supraîncărcat
şi cu relevanţă scăzută pentru viaţa de adult şi pentru
piaţa muncii. Oferta de informaţii prevalează faţă de
dezvoltarea de competenţe pentru rezolvarea de
probleme. Nu este clar nici pentru părinţi, nici pentru
profesori ce vrem să ştie copiii atunci când vor ieşi din

şcoală sau dintr-un ciclu de învăţare. Un curriculum
neclar  a condus la manuale neadaptate, predare fără
orizont formativ şi evaluare extrem de deficitară. Elevii
preţuiesc tot mai puţin o şcoală izolată de modul în care
se produce şi se livrează astăzi cunoaşterea. Avem un
curriculum cu faţa spre trecut, nu spre viitor.

Sistemul de învăţământ preuniversitar continuă să
fie supracentralizat, aproape ca în vremea socialismului
multilateral dezvoltat. Unităţile de învăţământ nu au
nicio competenţă în construcţia propriului buget şi nicio
flexibilitate în execuţia lui. Alocarea bugetului din aşa
numitele „cote defalcate din TVA” se face total
netransparent de către Ministerul Finanţelor Publice,
pentru acoperirea costurilor, nu pentru atingerea unor
ţinte educaţionale clare. Curriculumul la dispoziţia şcolii
este cvasi-inexistent, iar flexibilitatea curriculumului
disciplinelor – nulă. Şcolile nu-şi pot angaja propriul
personal şi nu-l pot concedia, chiar dacă este
neperformant. Şcolile nu au niciun contract de
performanţă cu comunităţile care le finanţează şi în faţa
cărora ar trebui să dea socoteală.

Unităţile şcolare îşi limitează misiunea la a-i învăţa
pe copiii comunităţii şi nu se implică deloc în educaţia
adulţilor, ca şi cum nu am trăi într-o perioadă istorică în
care învăţarea permanentă face diferenţa. Activitatea
şcolii se limitează la orele de curs, 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.

Universităţile oferă o foarte slabă pregătire iniţială
pentru cariera didactică, iar pregătirea continuă este
superficială. Corpul profesoral s-a exprimat în spaţiul
public aproape exclusiv prin revendicări sindicale, nu
prin inovaţii didactice sau iniţiative de profesionalizare.

Rata de participare la educaţie pe tot parcursul vieţii
ne situează pe ultima poziţie din Europa, cu o participare
de doar 1,6 la sută faţă de 10,8 la sută media UE, ceea ce
înseamnă că, în România, învăţarea permanentă este mai
degrabă o figură de stil sau opţiunea unei minorităţi
conştiente de avantajul competitiv pe care ţi-l dă o astfel
de opţiune decât un aranjament instituţional, susţinut de
stat. Lipseşte o cultură a învăţării şi a educaţiei continue
şi nu avem o viziune integrată şi coerentă despre toate
formele de educaţie şi formare profesională de care poate
dispune un individ pe parcursul vieţii. Nu avem
mecanisme instituţionale care să certifice şi să valideze
învăţarea realizată în contexte informale şi non-formale,
deşi construcţia acestor mecanisme a intrat ferm pe
agenda europeană. Nu există stimulente concrete pentru
individ sau pentru angajatori care să motiveze
participarea la învăţare pe tot parcursul vieţii, deşi statul
câştigă cu atât mai mult cu cât are o forţă de muncă mai
educată.



Iarna 2012 | Contact international 225

În momentul actual, mediul universitar românesc se
caracterizează printr-o excesivă uniformizare şi dispersie
a resurselor. Toate universităţile din ţară, publice sau
private, consideră că sunt instituţii de învăţământ
superior şi cercetare. Simpla lectură a misiunii lor,
aprobată de Senatele universităţilor respective şi
cuprinsă în Carta fiecărei universităţi, oferă dovada unei
uniformizări totale; nici o universitate nu a avut curajul
să se concentreze prioritar pe programe de masterat,
doctorat sau post-doctorale şi să devină astfel
universitate de cercetare intensivă. Nicio universitate nu
a acceptat să-şi lege misiunea de nevoile de forţă de
muncă şi agenda comunităţii locale, deşi foarte multe nu
au decât o relevanţă strict locală.

Finanţarea actuală se face uniform, indiferent de
calitatea educaţiei oferite sau a cercetării produse. O
facultate de medicină, de pildă, cu un procent de reuşită
a absolvenţilor la examenul de rezidenţiat de 70 la sută,
primeşte aceeaşi sumă per student echivalent, ca şi o altă
facultate de medicină cu un procent de 3 la sută reuşită la
rezidenţiat. O facultate de drept, care asigură 30-50 la
sută din cei admişi la Institutul Naţional de Magistratură,
primeşte aceeaşi finanţare per student echivalent ca şi
oricare altă facultate de drept care nu are niciun
absolvent admis în INM. Criteriile de calitate introduse
de Consiliul Naţional de Finanţare a Învăţământului
Superior se referă în proporţie de 90 la sută, doar la
input-uri, iar impactul lor asupra finanţării unui
învăţământ de calitate şi competitiv este nesemnificativ.

Uniformizarea politicilor de resurse umane:
procedurile de angajare şi promovare a cadrelor
didactice sunt reglementate strict şi uniform de Statutul
personalului didactic, care intervine brutal în politicile de
resurse umane din interiorul universităţilor. În plus,
pentru posturile de conferenţiar, profesor, profesor-
conducător de doctorat, criteriile sunt unice (pe domenii)
la nivel naţional şi acordate în baza evaluării Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare.

Un alt aspect negativ îl reprezintă uniformizarea
standardelor de calitate; la aceste tipuri de uniformizare
am putea adăuga uniformizarea organizării interne a
universităţilor, a strategiilor de predare şi învăţare şi a
grupurilor-ţintă vizate etc.

Aceste uniformizări conduc la obţinerea
performanţelor foarte slabe ale sistemului de învăţământ
superior actual. Avem prea multe universităţi pentru
prea puţini studenţi, prea mulţi profesori pentru un nivel
slab al cercetării, prea mare dispersie a banilor publici
indiferent de calitatea educaţiei şi nici un control al
relaţiei dintre cantitatea de bani publici investiţi şi
calitatea rezultatelor obţinute.

Politicile de resurse umane promovate la nivel de
sistem şi la nivel de instituţii de învăţământ superior sunt
nesatisfăcătoare şi vetuste. Conducerile universităţilor
sunt primele responsabile de deteriorarea masivă a

resurselor umane din universităţi, în condiţiile în care,
după 1989, universităţile au avut posibilitatea să-şi
selecteze resurse umane de cea mai bună calitate, fără
niciun fel de intervenţie din partea vreunui factor politic
sau a ministerului. Cu excepţia unor insule izolate de
excelenţă, datorate mai degrabă meritelor personale
decât politicilor instituţionale, calitatea personalului de
predare şi cercetare din universităţi este la un nivel foarte
scăzut. Nepotismul, clonarea imposturii pe criterii de
„gaşcă”, corupţia sunt fenomene comune în universităţile
româneşti.

Sistemul colegial de conducere din universităţile
româneşti s-a dovedit adesea falimentar, încurajând
impostura şi uniformitatea. Conform multor analize,
inclusiv europene, acest sistem e primul responsabil de
performanţele slabe obţinute de universităţi în activităţile
de bază: cercetare, inovare, educaţie. Reglementarea prin
actuala lege a învăţământului a structurii interne a
universităţilor este contra-productivă şi uniformizantă.

Există o tendinţă clară pe plan internaţional de
înlocuire a sistemului colegial cu sistemul managerial,
similar celui corporatist. Cele mai performante
universităţi din lume operează după sistemul
managerial, în care top-managementul şi middle-
managementul (decanii) sunt rezultatul unor procese de
recrutare sau selecţie, nu al unor alegeri colegiale.

Pe de altă parte, banii publici, atâţia câţi sunt, se
acordă anual, în principal per student echivalent, în baza
unui contract între universităţile publice şi ministerul de
profil. Nu se face finanţarea în funcţie de calitatea
outputului (calitatea absolvenţilor, calitatea cercetării),
iar sistemul de finanţare stimulează mediocritatea
(trebuie să ai cât mai mulţi studenţi, cu orice preţ, chiar al
deteriorării calităţii, dacă vrei să ai mai mulţi bani). La
competiţie cu universităţile private, universităţile publice
au ajuns să solicite taxe incredibil de mici de la studenţii
non-bugetaţi, ceea ce înseamnă fie că aceste taxe pot într-
adevăr acoperi costurile de studii, fie că banii obţinuţi
pentru studenţii bugetaţi sunt folosiţi pentru
subvenţionarea mascată a studenţilor cu taxă. Finanţarea
din bani publici se face anual, ceea ce îngreunează
realizarea unor investiţii strategice. În afară de taxele
studenţilor, fondurile private atrase de către universităţi
sunt nesemnificative.

În momentul de faţă, România nu are un cadru şi 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. Uniunea Europeană a
elaborat un Cadru European al Calificărilor (EQF), care
defineşte calificările în termeni de rezultate ale învăţării,
pe baza căruia se pot elabora structurile naţionale de
calificări. Constituirea unui cadru naţional pornind de la
cel european devine o necesitate, dacă dorim să
compatibilizăm pregătirea resursei umane din România
cu ceea ce se întâmplă în interiorul Uniunii.
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Există o foarte slabă cultură antreprenorială în
universităţile româneşti. De cele mai multe ori, aceasta ia
forma unei oferte tot mai variate de programe de studii,
la un nivel de taxare tot mai scăzut, cu consecinţe nefaste
atât asupra calităţii educaţiei, cât şi asupra poziţionării
absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă. Organizarea
internă a universităţilor pe discipline şi departamente, nu
pe proiecte relevante, este un obstacol major în
promovarea antreprenoriatului şi a intraprenoriatului.
Antreprenoriatul înţeles ca transfer tehnologic, ca
dezvoltare şi inovare este aproape inexistent, iar
mentalitatea dominantă din universităţi este non sau
anti-antreprenorială.

În momentul de faţă, nici la nivel de sistem, nici la
nivel de instituţii de învăţământ superior nu avem niciun
set de indicatori de referinţă, consfinţit printr-un
document oficial, care să măsoare eficienţa şi calitatea
proceselor din învăţământul superior în mod comparativ
cu cele din alte instituţii din ţară şi străinătate. În
consecinţă, nu avem o măsurare a stării actuale şi nu
putem face transparentă diferenţa de performanţă dintre
instituţii.

Singurele fapte îmbucurătoare din cercetarea
românească actuală se referă la creşterea substanţială a
fondurilor alocate activităţilor de Cercetare Dezvoltare
Inovare, lansarea Planului Naţional CDI II şi a
Programului de Cercetare de Excelenţă. Din păcate,
performanţele cercetării noastre sunt extrem de slabe,
evaluarea granturilor se face adesea de către evaluatori
fără performanţe ştiinţifice, iar administrarea cercetării e
făcută, în mare parte, de persoane interesate în
promovarea unor interese de grup, în dauna valorii
ştiinţifice. Se practică tot felul de „echivalări”, astfel încât
până la urmă publicaţii româneşti fără valoare ajung să
fie asimilate unor publicaţii ISI. Fondurile private atrase
în cercetare sunt nesemnificative, ca şi capacitatea
universităţilor de a răspunde prin cercetări relevante la
solicitările industriei sau ale instituţiilor publice”.

În expunerea de motive la noua lege a educaţiei din
ţara noastră s-a făcut diagnoza sistemului de educaţie şi
cercetare şi s-au propus soluţiile cheie, prezentate în
Raportul „România Educaţiei, România cercetării”.
Consensul politic a fost creat prin Pactul Naţional pentru
Educaţie, semnat  de către toate partidele politice
parlamentare şi de către 22 de organizaţii ale societăţii
civile la 5 martie 2008. Soluţiile cuprinse în aceste prime
două documente s-au operaţionalizat prin strategia
„Educaţie şi cercetare pentru societatea cunoaşterii”,
asumată printr-un Acord de către toate sindicatele
reprezentative din educaţie şi alţi factori interesaţi, dată
publicităţii  la 24 octombrie 2008.

Noua lege a învăţământului trebuie să creeze
condiţiile necesare pentru realizarea  modernizării şi
restructurării coerente a sistemului de educaţie din
România. Criza nu e o scuză pentru abandonarea
proiectelor. Lipsa banilor nu poate justifica nici lipsa
ideilor, nici amânarea deciziilor legislative.Educaţia şi
cercetarea sunt parte a soluţiei ieşirii din criză, nu parte a
problemelor care au generat criza şi, ca atare, acţiunile
hotărâte în aceste domenii trebuie întreprinse neîntârziat.

În afara documentelor de expertiză şi politice
menţionate deja, pentru elaborarea soluţiilor legislative
propuse au fost consultate şi analizate comparativ
legislaţiile altor state. S-a acordat o atenţie deosebită
tendinţelor legislative recente în domeniul educaţiei şi
cercetării (e.g. Franţa, Finlanda, Austria, Norvegia),
precum şi legislaţiei ţărilor care au făcut din educaţie şi
cercetare pârghia principală a progresului lor economic
(e.g: Coreea de Sud, Taiwan). Propunerile legislative
reprezintă soluţia necesară, dar nu şi suficientă pentru
modernizarea sistemului de educaţie şi cercetare. Ele
trebuie urmate de măsuri pentru formarea resurselor
umane capabile să implementeze noua legislaţie, de
acţiuni administrative şi alocări financiare corespunză-
toare. (continuare în numărul viitor)



Festivalul "Grigore Vieru" la Colegiul Național C.Nagrutzi, Iași; printre invitați – Eugen Simion, Filomena și Daniel Corbu, Raisa Vieru, Nicolae Dabija, Mihai Sultana Vicol, V.Tărâțanu, George
Vulturescu, Liviu Pendefunda, Valeriu Matei, Lina și Theodor Codreanu, Adam Pslojic, Valentin Talpalaru, Viorel Dinescu, Dorel Vișan, Claudia Balaban, Horia Zilieru, Emilian Marcu
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Corina MATEI - GHERMAN

Inventar antic
Consemnez
aproximativ 2800 ani î.Ch.
expansiune de vârf
a culturii chineze
începe declinul
Imperiului Sumerian
sursa de inspiraţie
civilizaţie lemuriană
un orizont cenuşiu
spaţiul timpul
pretutindeni
nivelul cunoaşterii
dimensiunea a cincea
vibraţii
pe acoperişul lunii
munţii Pamir
din Asia Centrală
unde am pescuit
în Lacul Şerpilor
piramida
de 300 m înălţime
de două ori mai mare
ca Piramida de la Gizeh
privesc cu neâncredere
înscrisul
chinezesc
vârsta de peste 5000 ani
continuarea
civilizaţiei lemuriene
imperiul Uigur
extratereştii Kumara
au înfiinţat

o şcoală de Mistere în Mongolia
deşertul Gobi apoi în Tibet
cel mai mare depozitar
al înţelepciunii antice
oraşe subterane
sisteme de tuneluri subterane
oameni care le populează
dragoni reptilieni
care-şi schimbă forma
devenind cu înfăţişare umană
şi imediat cea reptiliană
interesantă experienţă
vârful Himalaia străluceşte
în scânteierea celui de-al
treilea ochi
reptilian
care se deschide
lateral
şi o lumină laser
paraliza oamenii
de unde originea afirmaţiei
o deochea pe cineva
e ochiul divin al Ciclopilor
iluminaţi pretend
dreptul divin
de a domni peste oameni
invocând
descendenţa lor
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din zeii-şarpe
între continente
au invadat aceleaşi mituri
aceleaşi legende
dar numele folosite
au fost schimbate
Eva îşi rostogoleşte peste veacuri
povestea eternă a dragostei.

Balada liniştii
Înaintea liniştii
a fost
liniştea absolută
a populat universal
din ultima secundă
a Bing Bangului
şi a crescut liniştea
din planetă la altă planetă
din galaxie în galaxie
ajungând
până în camera cu cinci pereţi
alei din piatră albă
vopsiţi tăcerea liniştii albe
caut o ecuaţie diferenţială cu
coeficienţi variabili
prin care
să opresc promovarea liniştii
casa celulelor mele
lanţul propriului corp
zgomotul luminii
din ferestre
bate la uşa
liniştii
din întunericul atomului
liniştea
a invadat răsăritul
liniştea
a invadat apusul
liniştea
a invadat noaptea
circulă prin venele mele

liniştea
răspândeşte
relaxarea universală
pe aceeaşi frecvenţă cu cea a
cosmosului
şi iată în secunda şaizeci
lunec pe topoganul liniştei
o linişte
cu lanţuri la picioare
navighez
pe valuri de linişte
inexplicabil
fântâna visului
e inundată de tăcere
şi cercurile apei
se dilată în tăcere
ajunge
tăcere fără limită
bătrână şi inventată
te clonezi
schimbându-ţi faţada
monitorizezi
întrecerea liniştei galactice
în abisul Atlantidei
şi al Lemuriei
revăd inventarul astronomic
al galaxiilor
infinit minus-infinit plus
în antologia materiei invizibile
în antimateria gravitaţiei
în căsuţele libere
din tabelul lui Mendeleev
şi întunericul
dintre nucleul atomului
şi orbitele electronilor
frumos şi interesant acest joc
intellectual
linişte
obositoare şi asurzitoare
în mijlocul temătoarei linişti
îşi au castele civilizaţiile
babiloniene sumeriene
mesopotamă egipteană
hindusă chineză greacă
romană arabă
şi se pregătesc fundaţiile
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pentru civilizaţia actuală
în final
totul va fi generat
de linişte
iar zgomotul rotaţiei
planetelor şi a galaxiilor
va confirma prin atestat existenţa
Marii Linişti
întreaga moştenire a umanităţii
va plonja
pe plafonul liniştii
se va distruge prin linişte
inteligenţa artificială va depăşi
creatorul ei
în zorii acestei evoluţii
nu-mi dau seama cine va domina
nu-mi surâde acceptarea
noi
oamenii
vom sfârşi în sicriul liştei
lăsând locul
inteligenţei artificiale
răsfoiesc materialele din facultate
găsesc
m protoni = m electroni
asocierea acestor particole
elementare
a creat întreaga materie
cunoscută în univers
şi liniştea completează
pe tine
pe mine
pe om
H2O prin combinaţia lor
în oceanul liniştii
conduc la primele elemente
vii
până la om
bucata de linişte
stă la masă cu mine
cu tine
cu noi
foamea ei secetă
unghii de reptilă
intenţiile Anunnakilor
lumină strălucind

pe axa naştere – moarte
iar tu în ce colţ stai
admirând peisaje nirvaniene
dintre Tigru şi Eufrat
e soare pe orizont
şi foamea e prezentă
la masa din colţ
ora nouă
ora nouă şi cinsprezece
ora nouă şi douăzeci
lumină la geam
ora nouă şi treizeci
locul luminii este luat
de umbra locului liniştei
vâjâit de vânt
totul intră în trecut
pe trotuar două maşini
se certau prin claxoane
le-a strigat revoltător liniştea
în spatele vostru
aşteaptă oceanul liniştei.

Dan Hudescu
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Evacuată peste
maluri

Un  ciob  din  odaie
se  răsfiră  indiferent
respirând   golul
şi  privirea  deşirată
se  rostogoleşte  voluntar
direct  spre  tine
către  care  toate  converg
distanţa
se  preface-n  cărare  îngustă
într-o  necunoaştere  absolută
un decor  delirant
zădărnicind momentan
intenţia
de a mă înflori
în verdele unei câmpii
pe malul  Edenului
nimic
o imagine fără portret modern
narativ
se redefineşt
din concepul furtunii
din sine
înveşnicind
în atru urme de rime
veşnicia memoriei
un sentiment
ce aleargă
spre sicriul uitării
învinge metamorfoza
trecut  prezent  viitor
foşnesc puţin
fermecătoare sunetele
râului evacuat peste maluri
aici se regăsesc
cioburi de gânduri
venite din câmpiile Asiei
revendică alfabetul astecilor
învelit în ceaţa
istoriei antice

abia se văd
în strălucirea
prăbuşită în modernitate
a venit
descifratorul
cu vorbire străină
mai străină
ca sensul lor iniţial
pierdut în uitare şi nepăsare
absorbit în matricea exaltării
înţelesuri  multiple
variante
în trei volume
ipoteze
sclipitor de imaginative
calculatoare
creatoare de valoare
ochii în stele şi soare
măcel final de pumnal
cu regret
n-am găsit sensul investigaţiei
stânga e ocupată cu reformularea
nici o stea
nu se mai preface-n cometă
pentru a-şi arăta genele
şi nimeni nu mai renunţă
la sicriul dinozaurilor.

Poem în pânza
de paianjen

Cuvântul verde
revoltă subţire
brâul paginiiprivesc
din unghiul invizibil
cântecul cocorului
un coş  cu idei
scuturate
poem tânăr
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Dan Hudescu

în pânza unui
paianjen
zâmbetul luminii
crepusculare
la marginea
unei păduri
amiază
prima pe calea
răsfăţată
şerpuirea cărării
oglinda feţei
serpetine cu sens unic
gălăgioase
ameninţă
punctul final
acceptat sau refuzat
de nepriceperea toamnei
o frunză  udă
golul din casă
se domoleşte fragil

gândul  vagabond
surprinde subictul
un paianjen
în aţele  ceţii   de pelin
un trecător rătăcit
îşi  descifrează  rostul
ceaţa
caută  coaja  de  nor
soră
trecere  fosilizată
abandonată  lângă  trestie
popas
urma indicatorului
copite de reptilian
neidentificat
ideea unui expert la pătrat
aprinde exaltarea
din apa salciei
intenţii
ridicularizare
navighează
galopul picioarelor
învrăjbeşte caii
vocea  răcoroasă
a dimineţii
pumnul de voci
îmi atinge  unghia
frunze de lunimă
în umbra scorburei
un paianjemn pleacă
să-şi spânzure  casa
grămada de nori uscaţi
diguind pârâul
luminii albe
o singură oprire
halta spre  Baia  Mare
scormonesc căutările
mute   locului
cuvânt savant
arc   peste   galbenul
paginii   departe
curbura   unei   idei
în chingi  academice
drumul   spre   casă
casa   minţii   de   sus
ţinta   unde   ideia
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se opreşte  din zbor
poeme de oase  albe
mijlocul  primei   maturităţi
cometa albă
pescăruş
în iazul din stufăriş
răcoarea opţii
pânză de paianjen peste faţă
cete de nori
pândesc  Mănăstirea Bârsana
peste vocea enigmatică
a rugăciunilor de brazi
restricţii peste gânduri
foşnet în decor
lebedele ţipă
la geamul închisorii din Sighet
refugiu în gara după amiezii
târzii
colaborare
ascultare
tăcerea sinelui
încerc rădăcini
de răbdare
şi înţelegere
revolta cuvintelor traduse
în colţ
este momentul evadării
oprirea e singura şansă
a beduinului
prea sus sunt crengile
de brad
sălciile
îşi spală în fiecare dimineaţă
faţa.

În zgomotul
neliniştii

Ieri
m-am aventurat
între nivelurile vieţei
din planul cel mai înalt
al cunoaşterii ezoterice
organizată în rândul de flori
în grădina celei de-a cincea

dimensiune
recepţia ultimului premiu acordat
universului expasionist şi

retrograd
în umbra constelaţiei Casiopeea
aventură
o întreagă cometă
privea cu dispreţ
apariţia vieţei mele.

*
îmi pare bine
îmi spun tot mie
în fond totul e abstact
lipseşte finalul unui punct
poate îl am în vârful irisului
neliniştit de intenţia lui
ce dezleagă secole retro
va mai necesita un nou Big-Bang
şi câte planete...
constelaţii...
galxii...
vor mai rămâne în grădina

albastră.
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*
cercetez  notez
clasific  interpretez  stochez
rostind succesiv nume de noi

pământuri
aventura noului început fără noi
cimitirul prafului cosmic
ne îndeamnă să răstălmăcim

evoluţia
ce a pornit de la şirul zero
privesc pregătirile de botez ale

serilor bătrâne
inversarea sensului de mişcare
se petrece în emisfera stângă a

creierului
mânioasă închid calculatorul şi

plec.

*
dar în cameră sunt adunate

ipotezele
copilăriei şi conveţuiesc pe scara

unui vis
mâna îndemnului seamănă

urcuşuri
un nou răsărit în haine roşii
şi ghiocei verzi
în decor un copac ce se străduia

să
conecteze semenii la sinfonia

singurătăţii
confuză mă retrag
anul localitatea ţara ora

momentul
clipa ca un vânt de lumină o

dirijez tot mai greu
goleşte tot ce-a fost ieri
şi peisajul se miră răspunzând

întrebărilor celor veniţi
să vadă întâmplarea cu ochelarii

cenuşii
aşteaptă să se răspândească un

cuvânt
percepe o nouă realitate peste

etajul şubred al celor prezente.

Dan Hudescu

*
el...   grăbit iese pe o scară de

timp
urcă indiferent  şi aiurea
eu am invntat ecuaţia

nonexpansiunii
unui univers bolnav capricios şi

cu intenţii retro
ascult ninsoarea neliniştită
pe cerul albastrului pustiu
străzile sunt golite de claxoanele

maşinilor arici
simulează neveşnicia liniştii

matinale
mai insistentă ascultă golul

vibrând
în poarta impului
ca o ploaie care-l udă şi-l

enervează
îţi trebuie timp să dezlegi

conversaţia
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pe care se iluminează verdele
curcubeului.

*
dar eu sunt cu voi
între voi suntem împreună
percep că sunteţi obsedaţi de

Zodia Berbecului
aşteptaţi
orele se rostogolesc peste iarba

oracolului
va creşte iarba oarbă a

speranţelor  neâmplinite
masa la care ne aflăm este plină

cu atomi revoltaţi
ce descriu un echilibru nestabil

grotesc
şi plivesc la rădăcina pătrată a lui

Π
din suflet ies boabe ce osândesc

viaţa
zăbovesc tremuând în trupul

iniţial
poate albele dorinţe sunt ţipătele
dorurilor dezlănţuite la capătul

drumului
cine e singurul destinatar
când timpul e strivit şi se înalţă în

primăvară
şi ceasul din perete înmugureşte

darul dragostei.

*
clopotele bat în chilia liniştită
de parcă altă destinaţie nu-şi află
şi înfloresc în noapte

răspândindu-se
vreau să-i aud mângâierea
insist să revină şi mâine
dar eu îi alung chemarea
liniştea se refugiază în gol spre a

muri
rodită-n  rădăcini de verde cu

mirodenii
ea  acceptă sicriul veşnic gol

ce îndeplineşte rolul celui care
vrea tot

şi se ascunde în eigmatice
aşteptări

neroditoare  închipuiri
şi nimeni nu acceptă  să-l

oprească...

*
un avertisment   un mesaj
va poposi zburând peste ore
se poate naşte o iubire
şi timpul se opri în loc
doar atunci va luneca la baza

ancorei norocoasă
înflorind trupul meu cu un

simbol
prima şoaptă a copilăriei
am început să-l caut
împreună cu enigma nopţii şi

lunecuşul lunii
da
acolo trebuie să ducă drumul

fericirii
iscoada copilăriei
n-am ascultat îndemnul şi închid

poarta fericirii.

*
mobilul iar mă vizitează
sunete fără vorbe
ce vrea să-mi trasmită
mi-am băut cafeaua cu amestec

de mesaje
încâlcite din vocea ce vibra
m-a considerat o ţintă din lumea

virtuală
în care nu e dragoste
culeg totul într-un CD
lansat la inaugurarea eurilor.
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David MIHĂILĂ

Astazi nu
mai sunt
minuni!

n urma unor discuții, mi-am
dat seama că majoritatea oa-
menilor sunt atrași de un

simbolism fals și exotic. A codifica
un mesaj nu înseamnă neapărat a-l
încifra. Cel mai simplu mod de a
comunica un mesaj e să spui lucruri-
lor pe nume. Numai că la inima
omului nu ajunge orice, și atunci e
nevoie de anumite imagini care să
apeleze la trăirile lui și să-l mobili-
zeze. Cu alte cuvinte, un simbol are
darul de a manipula. Spun darul
pentru ca aici manipularea nu are un
sens negativ.

Anumiți oameni, cu o anumită
pregătire, dar cu o inteligență spiri-
tuală mediocră, văd (ca în Codul lui
Da Vinci) în orice un simbolism ridi-
cat la rang de adevăr absolut (dar
parțial revelat), confundând semnul
in sine cu simbolul. Dragilor, nimeni
nu a ascuns adevărul pentru a vă fa-
ce viața "imposibilă". Dacă un scrii-
tor scrie încifrat, din start îl descon-
sider. Pentru că cel mai greu lucru e
să fii simplu. Simbolismul lui Isus,
care după părerea mea a fost cel mai
mare Maestru spiritual, s-a concreti-
zat prin pilde. Ce simboluri desco-
perim in parabolele Domnului Isus?
Grâul care crește o dată cu neghina,
precum răul care crește in preajma
binelui. "Poate oare un Tată să-i dea
fiului în loc de pâine un șarpe?" Iată
dar, simbolul dragostei paternale și
al sacrificiului, dragostea Agape a
lui Dumnezeu. Să nu fiți așadar

atrași de un esoterism fals, de penta-
grame sau de pești desenați pe
pèreții cavernelor.

Anumiți "specialiști" (pentru că
ei cunosc zodiacele), vrând să se de-
baraseze de "nivelul simțului co-
mun" și nemaivăzând pe Ilie când
trece cu carul pe cer atunci când tu-
na și fulgeră afară, au ajuns să dez-
volte o semiologie falsă. Omul nu
poate trăi decât intr-un Univers Sim-
bolic. Societatea noastră "demistifi-
cată" trăiește conform cu anumite
imagini ale bunăstării, ale respectu-
lui de sine, baza Umanismului care
se reflectă și în Constituția fiecărei
țări. Suntem animați de "Imagini ale
Puterii" care de fapt sunt simboluri
deghizate: democrația fiind un
exemplu. Industria cinematografică
abundă de simboluri, forțele binelui
se bat cu forțele răului, iar în final
happyend-ul mult așteptat. Acest
simbol se reiterează de-alungul tim-
pului, de la mitul Potopului până la
miturile Akkadiene, în care lumea
este distrusă și recreată.

Iata dar, acei "specialiști" nu nu-
mai ca dezvolta un ezoterism fals,
dar nici măcar nu sunt capabili să
vadă în "imaginile simțului comun"
simboluri cu adevărat vii. Și atunci
se apucă să analizeze și să se tot
intrebe "ce voia domne să spună de
fapt Lonardo DaVinci în Cina cea de
Taină? "Vei cunoaște adevăratul ta-

blou plin de forțe și linii divine
atunci când vei rămâne extaziat șn
fața lui, fără să te poți mișca. Sau
atunci când, fără să înțelegi prin ce
minune, toate patimile și toate an-
goasele tale dispar. Și vei înțelege
poate in tabloul "Lupta lui Iacov cu
Îngerul", lupta omului cu Dumne-
zeu, sau dorința de a te desăvârși,
fără să știi ce imagini te animă spre
abisuri necunoscute, cu un avânt no-
bil și sincer în suflet. Iată dar adevă-
ratul simbolism prin care trăiești.
Căci, a trăi intr-un Univers Simbolic
înseamnă că "sufletul tău arde-n
iubire ca para". Respiri zeitatea!
Dacă și tu crezi că "astăzi nu mai
sunt minuni" și cauți printre ruine
acele simboluri care să te ridice, am
să-ți răspund cu un vers de-al lui
Nichita "Ce mirare că sunt, ce
minune că ești". Trăim intr-o lume
minunată, pentru că Harul lui
Dumnezeu, care de fapt sunt linii de
forță ce ne țin pe toți împreună într-
un oraș nebun fără să ne scoatem
ochii, încă domnește peste noi. Incă
suntem animați de acele simboluri
care ne obligă să ne mirăm, că deși
suntem niște criminali, trăim în
pace. Că, deși prin natură suntem
"homini lupus contra homini", avem
în noi acel ceva. Căci, spre deosebire
de animal, omul trăiește în acest
Univers Simbolic!

http://artcomview.blogspot.com/

I
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Virgil ENĂTESCU

De ai lui Făran
- fragment de roman –

ăran, pentru că, acum, ştim cum îl cheamă pe
călugărul, ce a scăpat de moarte urcând în munţi, a
depăşit coama. Dincolo de creastă, dincolo de coamă,
dincolo de vârfuri este un alt om, este un om liber. Nu
mai este un proscris. Asta nu înseamnă că nu mai este în
pericol. Trebuie, să fie foarte atent, deoarece multe dintre
pericole îi sunt necunoscute. Armata şi împărăţia, cezaro
– crăimea va plăti oameni mârşavi să lichideze pe cei pe
care ei nu îi doreau în viaţă. Graniţa nu constituia un
impediment, iar de bandiţi şi de asasini plătiţi era plină
lumea. De aceea, de câteva secole, toţi fugarii din
Transilvania îşi schimbau nu numai numele, actele şi
identitatea, dar îşi schimbau, în mod repetat şi locuinţele,
în care îşi desfăşurau activitatea.

Despre Făran, în lumea urmaşilor, circulă două
versiuni. Amândouă sunt credibile şi de aceea vom
încerca să le facem cunoscute pe amândouă. Ar fi posibil
ca ele să fie în continuitate, pentru că cei din Moscopole
circulau foarte mult pe la Viena, Budapesta, oraşele
transilvănene. Tot ei erau cei care tipăreau cărţile, atât
religioase cât şi laice şi le difuzau. Inclusiv Alexandria,
de mii de ani, venea din aceeaşi sursă, iar, acum, în
ultimele secole, era tipărită în tipografia de la Moscopole,
în limba română.

Unii spun, că Făran a venit de la Moscopole. Acel
centru mare de cultură, într-adevăr, a existat şi a fost ras
de pe faţa pământului. Dar, tot aşa alţii spun că Făran ar
fi venit peste munţi, din Ardeal, de la cetăţile dacice din
Munţii Orăştiei. Ar fi fugit de prigoana împotriva
ortodoxiei. Nu a vrut să i se cunoască urma, pe care
agenţii imperiali o cătau. Atunci, a preferat să se
camufleze sub povestea venirii de la Moscopole, care să-i
mascheze perioada din viaţă şi rolul lui în Transilvania.

Noi ardelenii suntem cei mai ataşaţi de această,
permanentă, traversare la fraţi, peste Munţii Carpaţi.
Pentru noi, Carpaţii nu sunt o barieră ci o coloană
vertebrală, pe care se sprijină poporul român. Doar
străinii ne spun, că am venit din sud, de dincolo de
Dunăre, de undeva de departe, că am fost migratori şi că
am venit după ei, mai târziu ca ei. Vorba de oltean îmi
scapă: „Cum, dracu, am tot dus via cu noi?. În ghivece,
în ciubere a fost plantată şi am dus-o cu căruţele în
multele emigrări pe care le descriu străinii”. Noi suntem
de mii de ani, aici, viticultori, chiar înainte de pravilele
lui Burebista, care a vrut să ne distrugă via pentru a opri
abuzul de vin.

Vinul era principalul obiect de schimb, de troc, cu
toţi străinii şi cu toţi vecinii. Ajungea departe, fie cu
căruţa cu butoaie, fie cu vase ce aveau în cală amfore de
lut ars, pline cu vin, înfipte în nisipul, care era balastul
vasului. Mult vin ieşea pe la Tomis, pe la Calatis şi pe la
Histria, dar asta nu însemna că pe Dunăre, în sus şi în
jos, vinul nostru nu circula. Ba, din contră, ajungea, mult
mai departe, ca Viena şi se răspândea pe o arie extrem de
largă.

Din Ardeal, venea şi sarea, întrucât ea avea o valoare
deosebită şi dădea putere economică atât exploatărilor
cât şi traseului parcurs. Majoritatea râurilor, în special
Someşul şi Mureşul, erau navigabile pentru astfel de
mărfuri foarte căutate. Dar, aceasta este o altă poveste cu
care ne vom reîntâlni în altă parte.

Făran avea o sarcină uriaşă pentru care, chiar, dacă
nu s-a angajat direct, se simţea legat, ca prin jurământ,
să-şi ajute fraţii, să ajute coreligionarii să-şi păstreze
tradiţia şi, în măsura, în care se poate, în momentele

F
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potrivite şi pe cei de peste Carpaţi, de unde a fost
prigonit.

Imaginile păreau uşor schimbate. Dacă, dinspre
Ardeal, munţii erau înalţi, cu văi adânci şi prăpăstii
multe, pereţii drepţi, înalţi de stâncă, înspre Valahia,
pantele erau mult mai dulci, pădurea domina, iar stânca
golaşă aproape dispăruse din peisaj.

În negura timpului, este greu, să reconstitui imagini
clare, ce au rezistat, în amintire, peste multe generaţii.
Oricum, atunci, pădurea stăpânea şi munţii şi dealurile şi
câmpia. Păduri dese dominau şi zona de sud a Olteniei,
compusă din dealuri şi văi adânci, brăzdate de pâraie.
Perspectiva era limitată de numărul mare de arbori şi de
desimea pădurii ce te înconjura. Arborii erau seculari, iar
printre aceştia, ca un fuior de apă, şerpuiau drumuri
firave, cunoscute doar de localnici, ce făceau legătura cu
centrele mai mari sau cu alte comunităţi.

Din cuibul situat în vârful unui pom înalt, un uliu s-a
ridicat spre cer. De sus de tot, din înălţimea cerului, nu
se vedea decât o mare verde de frunze, ca un covor întins
peste toată ţara. În lunci, de-a lungul unor ape
curgătoare, ici-colo, se aflau ogoarele românilor, pe care
aceştia îşi cultivau bucatele. Parcă şi ele ar fi fost ascunse,
protejate pentru a nu fi văzute de ochii lacomi ai
invadatorilor.

Pe Valea Orodelului, între două dealuri, situată în
pantă, se afla vatra unui sat. Şi, aici, se mai păstrau
copacii mari pentru a masca locul, dar erau mai puţin
deşi, iar spaţiile largi dintre ei permiteau desfăşurarea
activităţilor specifice aşezării. Aici, se adunau la sfat,
lângă un stejar bătrân şi înalt, în care, aproape mereu, se
urcau copiii, ce observau mişcări, pericole, persoane sau
călăreţi străini. Copiii, de generaţii întregi, aveau rolul de
santinele şi erau învăţaţi, să dea alarma, dacă apar
duşmanii.

De secole, se povestea despre o ţară, pe care cei
bătrâni o mai numeau Dacia Felix. Dar, asta a fost
demult, demult de tot, când, pe pământurile noastre,
existau cetăţi făcute din trunchiuri groase de copaci
bătrâni şi din valuri de pământ, care îngrădeau şi apărau
aşezările oamenilor, casele şi gospodăriile lor. Imaginea
aceasta era evocată doar în poveşti. Chiar, mai mult, ei
ştiau sigur şi erau convinşi că erau urmaşii unui rege
dac, dar nu puteau dovedi cu nimic acest lucru. Nu
puteau dovedi, cu nimic ce ar putea fi luat în considerare
ca document autentic de stăpânii vremelnici ai acelor
vremuri.

Este absurd, să crezi că viticultorii, de mii de ani, pot
fi şi migratori, cu via în spate sau în căruţă. Bineînţeles,
că istoriile scrise de alţii, despre noi, nu era obligatoriu să
fie logice şi reale. Singura calitate era să placă celor de la
stăpânire, care trebuiau preamăriţi. Mai mult,
ascunderea adevărului istoric, după placul
conducătorilor efemeri, devenea o calitate obligatorie.

Filosofia, modul de a gândi şi de a privi viaţa al
acestor oameni, cu o cultură atât de veche, putea fi

rezumat în expresia: „Ce e val, ca valul trece”, iar noi nu
ne amestecăm cu cei ce nu ne doresc. Istoria şi timpul
lucrează pentru noi.

Şi, poate, de aceea, nimeni şi niciodată, bătrâni, copii,
bărbaţi, femei nu au forţat norocul şi nu au pretins ce nu
li se cuvine.

În timp, au năvălit cuceritorii. Din sud, de la Dunăre
au venit romanii, care s-au purtat cam dur, fără a
respecta ospitalitatea acestor localnici. De atunci,
bătrânele strigau după copiii neastâmpăraţi „Letinilor!”,
în amintirea latinilor de demult. Migratorii au trecut în
valuri. Valurile au fost prea mari. Cetăţile au fost
distruse, iar ai noştri s-au refugiat prin păduri. Aşa, se
pare, că s-a născut comuna noastră Orodel.

Bătrânul termină povestea, pe care copiii o ascultau
încremeniţi. S-a ridicat încet şi a plecat spre bordeiul său.
Copiii au mai rămas un pic, apoi s-au împrăştiat la joacă.

Satul se vedea ca nişte movile verzi, care răsăreau de
sub pământ şi din care ieşea fum. Erau zile de
primăvară, încă friguroase. Ca să intri în bordei, trebuia
să cobori câteva trepte. Deschideai o uşă groasă din lemn
şi dădeai în interior peste prima cameră. În lateral,
această cameră avea, nişte ochiuri, în loc de ferestre, nişte
spaţii prin care răzbătea lumina, iar, în loc de geam, pe
rama de lemn, era lipită băşica de porc uscată. Rolul
acestei băşici era să permită intrarea luminii, la fel ca
prin sticlă. Băşica era translucidă, gălbuie, străbătută de
multe vase, ce deveneau un fel de hartă a fostei circulaţii
sanguine din timpul vieţii. Totodată, asigura izolarea
termică de frigul sau de căldura de afară.

Când gerurile erau prea mari, când iarna era prea
grea, chiar natura asigura izolarea troienind cu zăpadă,
întregul bordei şi ferestrele. Stratul gros de zăpadă
realiza o temperatură constantă, aproape izotermă, net
superioară celei de afară. Casa era săpată în pământ, iar
în continuarea primei camere, la cei mai bogaţi, exista a
doua cameră, mai puţin luminată. O sobă din pământ şi
pietre încălzea ambele încăperi.

Să revenim pe culmea munţilor la fugarul rănit, la
Făran.

Călugărul fugar a încropit, pentru o noapte, un
adăpost din crengi şi cetini, pe care a încercat să-l ridice,
undeva, mai sus, între nişte copaci înclinaţi, din două
crengi mai groase. A meşterit două ţepuşe lungi,
singurele lui arme de apărare. Câteva pietre culese, cu
grijă, de jos, îi completau arsenalul, iar o bucată de
lespede, legată în capătul unei bâte, improviza un fel de
topor din piatră. Timpul, pe care i l-a răpit această
muncă migăloasă şi grea, l-a făcut să nu simtă cum se
strecoară întunericul.

Şi-a potolit setea din scobiturile de stâncă, pline cu
apa rămasă de la ploi, iar foamea cu fructe de pădure şi
cu mugurii pe care îi cunoştea.

A adormit adânc, obosit, iar rar, din când în când,
mai tresărea, în vis, la coşmarele ce-i dominau memoria
activă. Spre dimineaţă, frigul a pătruns şi, deşi locul era
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mai ferit de vânturi, a simţit, totuşi, cum începe să
tremure. Fiorul rece punea stăpânire pe corp. Ştia, de la
mănăstire, că nu este voie, să se lase dominat de frig şi a
început să facă mişcări largi, coborând pe pământ.

Când tălpile au atins pământul, exact, ca în legendele
greceşti, Făran s-a transformat. Umilul călugăr s-a
destins arcuindu-şi muşchii, schimbându-se într-un
adevărat luptător. Privirea-i ageră a căutat, în jur, după
vreun lemn, un băţ, o creangă cât mai dreaptă, ce ar
putea să-i servească drept sabie improvizată. Cu mişcări
vioaie, elegante, cu un şir de fandări, atacuri şi puneri în
gardă, acolo, sus pe munte, fără spectatori, Făran
desfăşura baletul înţeles doar de spadasini. Era un
spadasin adevărat, iar toate aceste lucruri intraseră, în
sângele şi firea lui, încă din copilărie, când învăţa să-şi
apere satul, mănăstirea şi familia.

Ai lui l-au dat şi la austrieci, pe o perioadă de câţiva
ani de armată, dar s-a întors înapoi călugăr la o
mănăstire din Transilvania, unde a fost, în repetate
rânduri, pentru a aduce cărţi, tipărite la Moscopole.
Acum, vestea dezastrului de acasă şi vorba trimisă de
tatăl său „Să aibă grijă să nu se întoarcă, să rămână, ca
ceilalţi moscopoleni, împrăştiaţi în lumea care îi primeşte
şi care are nevoie de ajutorul lor”, l-a făcut să meargă în
Transilvania. Abia atunci, viaţa a fost mai grea, când
trebuia să păstreze un echilibru între viaţa monahală, cu
rugă, permanentă, la Dumnezeu şi viaţa militară, cu
exerciţii permanente, pentru păstrarea cunoştinţelor
militare şi a aptitudinilor de războinic.

Şi alte popoare şi alte religii aveau călugări militari
ca teutonii, teutonii, care au trecut prin Ardealul nostru,
lăsând urme în zonele locuite de germani, dar şi alţii.
Cavalerii de Malta, cavaleri ai diferitelor ordine
religioase au trecut, efemer, peste noi, fără a lăsa urme
durabile sau a îmbogăţi, cu ceva, viaţa noastră.

O lege foarte dură, ce oglindea teama stăpânitorilor,
interzicea posesia armelor, producerea lor şi ascunderea
acestora de către localnici. Aceasta era un privilegiu
acordat doar celor trei naţiuni recunoscute în
Transilvania. Majoritatea, chiar dacă aveau o obârşie
nobilă, chiar dacă, la bază, au fost militari, nu avea
dreptul să poarte arme. Toate acestea sub ameninţarea
morţii, precedate de schingiuri cumplite, cum, astăzi,
numai minţile bolnave şi le-ar putea imagina. Dar,
atunci, existau tratate, ce descriau, cu texte amănunţite şi
desene explicative, pedepsele aplicate celor judecaţi.

„Fecioara de fier” era o formă de fontă în care era
introdus condamnatul, închisă peste el şi, treptat,
încălzită, astfel, încât să poată fi omorâţi lent.

De asemenea, existau tot felul de paturi şi dulapuri,
cu tot felul de lame ascuţite, care pătrundeau, treptat, în
corpul omului, fără a-l omorî din primul moment. Jos,
erau, astfel, construite şanţurile, în care se scurgea
sângele din victimă, încât să se adune, amestecat cu
urina şi cu fecalele scăpate din durere, într-un vas

comun. Deci, schingiuitorii erau civilizaţi, pentru că
aveau grijă de curăţenia locului de muncă.

Şi rugurile şi autodafeurile erau descrise în
amănunţime: cum trebuie puse lemnele şi de unde să
începi focul, pentru ca victima să nu moară dintr-o dată,
ci să se chinuie cât mai mult. Cine savura aceste
spectacole? Este o surpriză, pentru noi: lumea, căreia îi
spunem, astăzi, lumea civilizată.

Sisteme de agăţat victimele pe scări, pe lanţuri, pe
scripete, făcându-le elongaţii care le rupeau articulaţiile
şi oasele şi multe, multe alte tehnici.

Dar, cinematografia păstrează doar imaginea tragerii
în ţeapă din Muntenia, a rugului Janei D’Arc şi a unui
domnitor strigoi Dracula.

Făran ştia că, dacă a trecut dincolo de creastă, aceste
pedepse ale inchiziţiei au dispărut. Ce mai rămăsese era
decapitarea şi tragerea în ţeapă, dar, pentru aceasta,
trebuia să fii acuzat de înaltă trădare.

Mulţi s-au întrebat, de ce valahii nu erau atât de
cruzi, atât de sadici? Mulţi s-au întrebat, de ce s-au
creştinat aşa de uşor? De ce principiile celor „Zece
Porunci”, aduse de Moise, păreau cunoscute şi însuşite
încă dinainte, iar multe dintre ideile propovăduite de
creştinism părea că au rădăcini comune şi în vechea
Tracie.

Răspunsul a venit dintr-o direcţie neaşteptată.
Genetica moleculară, cu amprenta populaţională a
acidului dezoxiribonucleic, a dovedit că populaţiile, care
au migrat din Africa de Sud, au trecut şi pe la noi. Ele nu
au fost străine de o cultură veche, mult mai veche, ce
preceda creştinismul şi, poate, chiar iudaismul. Dar,
triburile antice evreieşti erau de păstori, de crescători de
animale, iar triburile tracice erau de agricultori, de
cultivatori şi de crescători de animale. Anumite elemente
erau comune tracilor şi triburilor eseniene.

Într-un moment, al exerciţiilor lui militare, de
păstrare a condiţiei de luptător, Făran a avut senzaţia, că
este urmărit. A făcut câteva salturi, s-a aruncat la pământ
între nişte tufe şi, brusc, a apărut în spatele a doi copii,
ce-l urmăreau din desiş.

- Ce faceţi aici?
- Paştem oile! au răspuns copiii speriaţi.
Pentru ei, Făran era un personaj ciudat, iar în mintea

lor, sigur, avea puteri supranaturale şi desfăşura un dans
ritualic, de ei, nemaivăzut.

- E departe satul?
Copiii s-au mai liniştit. În primul rând vorbea la fel

ca ei, chiar dacă era îmbrăcat în negru. Mai mult, dorea
să meargă în sat. Deci, nu dorea să-i omoare şi nici nu se
ferea de oameni.

- Da-i mai aproape stâna. Acolo, mai sunt de ai
noştri.

Aşa, pe poteci cunoscute doar de ei, pe urmele lăsate
de şirurile de oi, urme abia vizibile, dar toate paralele s-
au îndreptat spre stână. Iarba, pe pante, părea pieptănată
de parcă baba Dochia, Gruia sau Iovan Iorgovan, eroii
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basmelor montane româneşti, ar fi trecut pe acolo, târând
după ei o greblă uriaşă. Treptat, au ajuns la stână. Au
fost întâmpinaţi de câinii ciobăneşti. Erau nişte
exemplare frumoase, uriaşe, cu blana lungă, cu capul
mare, cu priviri directe, care nu se sfiau, să privească în
ochii ciobanului sau ai străinului abia sosit. Nu erau
fioroşi. S-au oprit din lătrat, imediat ce şi-au dat seama,
că stăpânii lor l-au acceptat pe Făran. S-au apropiat şi au
început să-l miroase, iar, după aceea, nu i-au mai dat
importanţă. Aveau ei treaba lor, să întoarcă oile, să le
păzească, să nu le lase, să se răzleţească.

Ciobanii nu păreau miraţi de apariţia străinului.
Erau la curent, cu evenimentele de dincolo de munţi:

- Mare prăpăd şi mare păcat şi-a luat pe suflet
împăratul, când a distrus „casele Domnului”. Atâţi
preoţi, atâţi călugări, atâţi oameni au fost ucişi. De ce?
Pentru credinţă!?

- De unde ai scăpat? De la mănăstire?
Făran şi-a dat seama, că vorbeşte cu nişte oameni

foarte cumpătaţi, care ştiau multe, dar spuneau puţine.
Astfel de oameni îi plăceau şi lui, oameni de acţiune,
oameni de încredere. I-au dat haine, i-au dat mâncare, l-
au ajutat să se primenească, să se schimbe şi l-au lăsat să
se odihnească.

- Ai făcut bine, că ai venit pe creastă! Pe firul văilor,
în multe locuri, s-au întins capcane. I-au aşteptat pe
refugiaţi, pe prigoniţi să vină şi i-au prăpădit pe toţi.
Chiar, mai mult, câţiva „viteji” de ai lor, ca să facă pe
grozavii, au intrat, pe firele văilor până aproape de
aşezările noastre. Dar, nici ai noştri nu au stat degeaba.
Când au văzut că armata împăratului se apropie de
casele, de familiile şi de agoniseala lor le-au dat o lecţie.

- Copacii s-au prăbuşit, deodată, peste ei. Pietrele au
început să cadă de pe stânci, iar câinii noştri, ca fiarele
pădurii, le-au speriat caii. Din desiş, din arborii înalţi şi
din toate părţile au început să zboare săgeţile şi să
doboare soldaţii în frumoasele lor uniforme colorate.

- Halt! Halt! strigau nemţii. Zurück! Zurück!
Cât de mândri şi de ţanţoşi au defilat la venire, atât

de iute, atât de repede şi, aproape, pe nevăzute, au
dispărut fugind spre casă.

Râdeau ciobanii, povestind. Făceau haz, de necaz:
- Nici nu ne văzură! Nici nu ne auziră! Când i-a

apucat frica, făcură calea întoarsă.
- Ei, că eram proşti să ne lăsăm văzuţi! Să tragă în

noi! Ne omorau, degeaba!
- Las’, că, aşa, nu ştiu pe cine trebuie să se supere?
- Dar, neamţul e neamţ! spuse un alt cioban. Nu au

lăsat nici un mort, nici un rănit. Chiar dacă le-a fost
groază, disciplina este disciplină. În primul rând,
datoria.

Făran simţea, că învie, ascultând vorba repezită a
oltenilor. Era, tot acasă, şi aici.

- Ce-i, măi frate? Te apucă zâmbetul? Te miră, cum
vorbim noi?

- A, nu! Voi vorbiţi şi mai repede şi mai mult. Dar,
sunteţi, la fel, cu noi. Poate, noi chibzuim mai încet. La
supărare, la mânie şi noi suntem la fel de iuţi.

- Dar, aţi rămas tot ortodocşi!?
- Ba, bine că nu! Cum voiai altfel? Ne schimbăm,

după cum suflă vântul sau după cum trece străinu’ prin
ţară?

- Dar, cei de trecură la Roma?
Întrebarea a fost pusă de cel mai bătrân dintre

ciobani. S-a lăsat o linişte adâncă. Toţi îl priveau, cu
atenţie, pe Făran. După un oftat prelung şi o mică pauză,
veni şi răspunsul:

- Pe noi, Dumnezeu, aşa, ne-a îndrumat. Pe alţii,
dintre noi, poate că Dumnezeu i-a sfătuit altfel.
Dumnezeu este mare! Nu cred, că vrea, ca poporul
nostru şi sămânţa lui să dispară. Poate, de aceea, cei ce
au acceptat să treacă la Roma, nu au acceptat să schimbe,
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nimic, din credinţa lor, nici cărţile sfinte, nici limba
română, nici rânduiala slujbei, nici sărbătorile, nici
odăjdiile bisericeşti. Până şi Paştele se va sărbători,
odată, cu ortodocşii. O, Doamne! Poate, ar trebui, să
înţelegem că şi austriecii ne-au tolerat dorinţele, ni le-au
acceptat. Cel puţin, o parte, dintre ei, au fost, cu
adevărat, oameni, în timp ce cealaltă reprezintă partea
întunecată a neamului lor.

- Atunci, de ce a trebuit distruse atâtea mănăstiri şi
omorâţi atâţia dascăli şi călugări?

- Nu cred, că există vreo explicaţie religioasă. Au fost
alte interese mai mari. Ei sunt puţini, iar noi suntem
mulţi! Ei au venit de curând, iar noi suntem de aici! Şi ce-
i mai rău, pentru ei, e că avem fraţi şi peste munţi. Dacă
ne vom uni, vreodată, cum a fost pe vremea lui Viteazu
Mihai I, dar asta pentru prea puţin timp, vom fi mai mari
ca ei.

- Dar, ne cred proşti! Cred, că nici nu ne cunoaştem
trecutul!

- Da, aşa este! Noi ştim, că şi la voi sunt oameni, care
ne cunosc întreaga istorie.

- Dar, nu toţi!
- Da, parcă, la ei, toţi îşi cunosc istoria lor.
- Ajunge fraţilor! Destul, cu poveştile! Să mergem la

treburile noastre! Oile ne aşteaptă. Este vremea mulsului.
Făran îşi aminti de poveştile cu grecii antici, învăţate,

în armată, la Viena.
Un cioban îl privi şugubăţ:
- Te pomeneşti, că şi tu te gândeşti la Agoră şi la

antichitate? He, hei! Aici, am ascunsă „Alexandria”.
Povestea lui Alexandru Macedon şi a calului Ducipal.
Om fi noi ciobani, om fi noi valahi, dar am străbătut, cu
oile noastre, toată lumea. Din antichitate până acum, oile
noastre s-au hrănit cu iarba ţărilor prin care au trecut, iar
noi ne-am hrănit cu proverbele şi legendele popoarelor
pe care le-am întâlnit. Aşa că, să fii cioban de al lui
Traian, de al lui Decebal sau de al lui Alexandru, nu eşti
un oricine. Că neamul nostru de ciobani se întinde de la
Alpii înalţi, din mijlocul Elveţiei, până în Polonia. Peste
tot, ciobanii se înţeleg în limba vlahă. Din Polonia, se
întind până la Nistru. Unii au scăpat, chiar mai departe,
de au ajuns până în Caucaz. În jos, turmele noastre au
ajuns la Salonic şi Sparta, iar în nord, au urcat prin
Munţii Pindului, trecând spre Adriatica, prin locurile
stăpânite de Filip, tatăl şi de Alexandru cel Mare, fiul,
care sunt macedoneni, tot vlahi. Atunci, te miri, că toţi
suntem o apă şi un pământ, cu o limbă şi cu o meserie
veche, mai veche decât, chiar, agricultura. Noi, noi
ciobanii, migratorii am purtat, prin toată Europa şi
turmele de oi şi cântecul de fluier sau caval şi cântecul de
nai, ce, numai noi, îl mai avem şi cusăturile de pe
îmbrăcăminte şi scoarţele de lână şi desagii noştri
ciobăneşti. Unii stau şi se întreabă, de unde am apărut?
De nicăieri! Am fost mereu şi în vârful Meteorei, zidind
biserici şi mănăstiri fortificate, refugii din calea
musulmanilor. Dacă vei avea prilejul, să urci pe stânca

abruptă în vârful acelor de stâncă, chiar pe platou, la
mănăstire, vei vedea, discret dar persistent, pe toţi
pereţii, pe fiecare coloană, pe fiecare stâlp panglica
tricoloră, ca o Dunăre ce curge, peste tot, în trei culori:
roşu, galben şi albastru. Dunărea nu ne-a fost, niciodată,
graniţă, nici Carpaţii şi nici Pindul. Dar, drumurile
noastre au fost fărâmate de cei întârziaţi, veniţi mult mai
târziu. Năvălitorii migratori au blocat trecători, râuri şi
fluvii, au incendiat şi au distrus poduri, băgând spaima
în oameni. Ce puteau face, decât să se retragă de pe căile
principale de acces, când lupta nu avea şanse de izbândă
şi să se ascundă prin păduri.

Făran rămăsese doar cu bătrânul şi cu un alt cioban
solid, cu multe cicatrici:

- Nu te uita, aşa, la mine! Oi fi eu fioros de cicatricile,
pe care le am pe faţă şi pe braţe. Da, poate, nu mi-i crede,
acestea sunt dintr-o luptă dreaptă cu un urs. Dacă nu era
Ursu, câinele cel mare, să mă ajute, adevăratul urs chiar
că mă termina. Aşa, am avut un mic răgaz, doar câteva
clipite, să-i bag cuţitul în inimă şi în gât. La noi, pe aici,
este unul, de zice lumea că-i nebun, ce umblă cu o
arhebuză având lipit, un muc de lumânare, de buza ţevii.
Când dă peste vizuina ursului, aprinde lumânarea şi
intră, de-a buşilea, cu arma încărcată pe ţeavă în vizuină.
Şi e bătrân, bătu l-ar focu’ şi norocu’ şi viaţă lungă să-i
dea Dumnezeu, dar tot nu se lasă, nici acum, de joaca
asta cu ursul. Se jură, că toţi nepoţii lui, ce-l vor urma,
vor trebui, să ştie, să vâneze ursul ca bunicul.

De unde Făran venise cu aere de superioritate,
poveştile, discuţiile şi timpul petrecut cu ciobanii i-au
schimbat impresia preconcepută.

Oltenii ăştia ştiu şi ei foarte multe lucruri, pe care
alţii nici nu le bănuiau. Dacă fiecare noutate îl uimea, cel
mai mult, l-a uimit povestea caselor, în formă de turn de
apărare, văzute de ciobanul cu cicatricea rămasă de la
urs:

- În drumurile noastre, păşind după mioare, am dat
peste nişte munţi înalţi şi sălbatici, dincolo de marea cea
mare. Acolo, trăiau nişte oameni tare aspri, cu căciuli
mari, cu săbii şi cuţite, ce-şi construiseră, din piatră, nişte
case tare ciudate. Da, am fost la ei în case, că şi ei făceau
semnul crucii, şi ei erau creştini, şi ei aveau o piele albă
ca noastră. Sus, sus, în vârful turnului, era partea de
locuinţă, dar şi fortăreaţa, în care se păstrau armele,
rezerva de alimente şi de apă. Mai jos, pe la mijloc, era
gospodăria propriu-zisă, cu sala pentru zi, magaziile cu
produse agricole şi bucătăria. Aici, se afla şi vatra pentru
foc sau încălzire. În vremurile friguroase de iarnă, când
viforul sufla afară, toţi se adunau împreună. Trăiau,
mâncau şi dormeau în jurul focului. Mai jos, era rezerva
de fân, de grăunţe şi grajdurile animalelor.

Râzând, continuă ciobanul:
- Cu cât stăteai mai jos, mai aproape de pământ, erai

mai prost, mai mic în grad ca ceilalţi. Pe măsura
importanţei, locuiai, din ce în ce mai sus, mai aproape de
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cer. Poate, de aceea, te apropiai de cer ca să-ţi fie mai
uşor să-ţi iei zborul pe lumea cealaltă.

Bătrânul cioban nu savură gluma şi se încruntă spre
Hercule, cel cu cicatrice:

- Măi, frate! Omul ăsta ne este oaspete! Acu, a scăpat
din iad, ai grijă, ce şi cum vorbeşti! Destulă amărăciune
are el în suflet.

Seara, când toţi ciobanii s-au reîntors, după ce
turmele s-au adunat, au stat la sfat şi au hotărât:

- Făran rămâne aici, câteva săptămâni, până se
întremează la loc, până îşi revine complet. Da, nici o
vorbă! Nici o vorbă, să nu scăpaţi la vale. Pe capul
omului acesta, sigur, s-au plătit iscoade, să-l caute şi să-l
omoare, să termine ce a început armata lui Bukow.

- Dar, ce-or avea, măi frate, cu el? întrebă unul mai
tânăr, ce părea mai împiedicat.

- Ce vrei, mă Ioane, să-ţi spună ţie cine e? Să dea
sfoară în ţară, ce poruncă sfântă i-or fi dat ai lui să o
săvârşească? Azi, mâine sau în întreaga viaţă, până la
moarte. Fii bucuros, că Dumnezeu ne vede, că l-am
ajutat. Când fraţii noştri de peste Carpaţi o să verse
lacrimi de bucurie, cel puţin una, va fi şi pentru noi.

- Ho, mă! Că nu asta am vrut să ştiu! Dar, jur, aici, că
de azi încolo, eu gura nu o mai casc. Că ăia îs mai vicleni
ca mine şi mă pot înşela.

- Mai bine ar fi, să juruim cu toţii tăcere! rosti cu
glasul jos cel ce a omorât ursul.

Parcă, înţeleşi, dintotdeauna, se auzi un singur glas:
- Jurăm!
Semăna cu răsunetul unui cor bărbătesc ortodox.
- Amin! sublinie bătrânul păcurar.
În zilele următoare, i-au povestit despre casele

oltenilor, din zona submontană. La ei, o astfel de casă se
numea „culă” şi avea aceeaşi logică, aceeaşi structură cu
locuinţele turn din Caucaz. Mulţi se întrebau dacă ei au
venit, încoace, în migraţiune sau ai noştri au mers încolo.
Cel mai probabil, mişcările au fost în ambele sensuri.
Înainte, chiar, de a se fi întâmplat potopul lui Noe sau
chiar din cauza aceasta.

Mergând cu turmele, într-o zi, noul cioban Făran a
dat peste o biserică, fără locuinţe în jur. Pentru el, părea
un lucru foarte ciudat. O biserică construită din lemn,
din lemn şi piatră tencuită. O biserică tipică, simplă,
veche, românească sau oltenească, dar care avea pictat,
sub streaşina acoperişului prelungit, portrete de olteni
călare şi înarmaţi. Poate, cel mai important lucru pentru
acea perioadă şi pentru mentalitatea acelor ani, călăreţii
purtau căciuli din blănuri scumpe şi gulerele la fel.
Restul ţinutei, îmbrăcămintea era ţărănească sau dacică,
foarte apropiată de a celor de pe Columnă. Semănau cu
ciobanii, ce-l găzduiau, la îmbrăcăminte, purtând, însă,
arme şi căciuli scumpe.

- Cine sunt aceştia?
- Ai noştri vânătorii, vânătorii de frontiere sau

vânătorii de la munte.

Oh, Doamne! Rămâi uimit, să afli, azi, că, atunci, în
istorie, se află rădăcinile trupelor româneşti de elită,
vânătorii de munte. Cine erau aceşti vânători de munte?
Erau tinerele vlăstare ale boierilor olteni, grupaţi în
formaţiuni de cavalerie şi de luptă, ce patrulau prin
munţi, pe poteci numai de ei ştiute, păzind ţara de
hoardele duşmane. Mulţi credeau atunci, chiar prea
mulţi, că Oltenia este o casă fără câini, o zonă părăsită de
putere, o ţară neapărată de nimeni şi la dispoziţia
oricărui invadator sau jefuitor.

Aceste trupe de vânători de munte, de tineri boieri
de ţară, de tineri viteji localnici, cu ranguri nobiliare,
numai de ei şi de ai lor ştiute, au dat multe sacrificii
apărând pământul ţării şi satele olteneşti. Dar, nimeni,
nu avea voie, atunci, să poarte blănuri scumpe şi, cu atât
mai puţin, să i se picteze portretul, pe fresce murale, în
biserică dacă nu era de neam nobil. S-au găsit destui, mai
târziu, mult mai târziu, să nege că am avut nobilime, care
şi-a apărat ţara, că am avut, prin aceasta, structură
administrativă şi nu lozinci patetice cu „nişte ţărani”.
Adevăratul ţăran, din „talpa ţării”, era cu totul altfel
decât ceea ce-şi închipuie, azi, unii.

Făran avu emoţii mari, când întâlni un grup din
această vitează cavalerie. S-a repezit, însă, cu bâta lungă
de corn, să facă drum, cărare, printre turmele de oi.
Câinii i-au înţeles gestul şi comanda şi l-au ajutat. Tinerii
vânători i-au mulţumit, printr-o înclinare discretă a
capului. Nici nu se putea, altfel, în ierarhia medievală,
iar Făran a aşteptat, cu căciula în mână, trecerea
călăreţilor.

Câte momente nu vor mai fi, în care mândria sa,
identitatea sa, rolul său să trebuiască, mereu, să le
mascheze, pentru a nu risca să fie depistat de urmăritorii
săi.

Altădată, cu greu, şi-a stăpânit furia, când un docar,
cu patru cai la ham, a năvălit în turma de oi, chiar la
intrarea în vadul de trecere a unui râu. Apa nu era
adâncă şi, cu foarte puţină răbdare, ar fi rezolvat totul.
Dar, cei din docar şi cei ce-i însoţeau erau greci şi ţipau,
de mama focului, din toţi rărunchii.

- Ţoban puturos! Ţoban murdar! De ce te bagi, în
faţă?

Spre interiorul docarului, marele viteaz se adresa
unei doamne tinere:

- O, psihi mu! O, filomela mea! Gonim, acum,
tâmpitul şi trecem mai departe.

Unul dintre vizitii, încurajat de isteria grecului, căuta
să-şi demonstreze bărbăţia, în faţa unicului spectator, pe
care ceilalţi nu-l vedeau, ascuns în fundul docarului,
printre perne. A încercat să-l lovească, cu biciul, pe
cioban:

- O, Doamne! De ce nu s-a întâmplat acest lucru altă
dată şi în altă parte?

Cu o stăpânire de sine, cum numai cremenea din
munte o are, ciobanii au rămas, neclintiţi, ca nişte creste
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de granit. Statui antice minunate, sculptate de strămoşii
îndepărtaţi ai unui degenerat de fanariot.

Câinii nu au putut fi opriţi. Ei au înţeles, că ciobanii,
stăpânii lor sunt ameninţaţi. Se vede, că ştiau, ce
înseamnă şfichiuirea cu biciul. S-au adunat în jurul
docarului, lătrând furios, arătându-şi colţii şi zbârlindu-
se ca fiarele pădurii. Erau câini mari de munte, câini
mioritici, câini carpatini, cum grecul nu mai văzuse.
Faptul, că nu au primit nici o comandă, că oamenii
stăteau neclintiţi, ca nişte stânci, în faţa vijeliei de ţipete
şi de insulte, i-a oprit să înainteze mai mult decât era
necesar pentru a ameninţa.

De unde să ştie grecul, crescut şi învăţat într-o
mahala a Istambulului, numită Fanar, luat de turci de la
strămoşii lui, că aceşti câini, nu de o mie de ani, nu de
zece mii de ani ci, de peste patruzeci de mii de ani,
trăiesc alături de omul din Carpaţi. Scheletele lor au fost

găsite, de către arheologi, lângă scheletele primilor
oameni şi lângă cărbunii primelor vetre de foc. De mult,
nu mai trebuia, să vorbească. Pentru a se înţelege cu
omul, era suficientă schimbarea unei singure priviri. Nu
exagerăm, când spunem, că mioriticul şi carpatinul sunt
singurii câini, ce se luptă, direct, cu ursul. Ei, niciodată,
nu-şi vor părăsi stăpânul.

Povestea este veche. Se pare, că, prima dată, omul,
când a lăsat în peşteri femeia şi copiii, plecând la
vânătoare, a fost urmat de acest câine, de această rasă, în
drumurile lui după vânat. Când începea lupta cu
vânatul, câinii au sărit să ajute omul să doboare fiara.
Drept răsplată, o parte din pradă, se dădea acestui nou
colaborator.

Câinele, fiinţă inteligentă şi-a dat seama, între timp,
că poate ajuta, mai mult, omul. El a trecut, în faţă, să
adulmece vânatul, să-l găsească. A însoţit omul la
întoarcerea acasă de la vânătoare şi a rămas cu el, pe
lângă foc. Nu e de mirare, că om şi câine, păstor şi
animal, erau atât de apropiaţi şi se înţelegeau atât de
bine.

Să nu facem, însă, confuzie. Şi alte animale au fost
îmblânzite de către om. Aici, se pare, că fenomenul a fost
invers: nu omul a îmblânzit câinele, ci câinele şi-a
apropiat omul. El s-a făcut, singur, necesar acestuia.
Legătura sufletească dintre ei a ajuns atât de mare, încât
înclin, să cred, că avea, deja, şi o componentă telepatică.
Până unde duce sacrificiul de sine? La Tokio, există o
statuie a câinelui care a aşteptat, zilnic, an după an, toată
viaţa lui, la aceeaşi oră, în acelaşi loc, să vină stăpânul cu
metroul. Azi, mâine şi mereu, la statuia câinelui, sunt şi
vor fi flori, puse de către bătrâni, copii, bărbaţi, femei, în
semn de admiraţie, pentru acest suflet mare, care şi-a
iubit stăpânul.

Oare câte întâmplări s-au pierdut din memoria
grupului, în neantul timpului, pe parcursul vieţii dure a
celor doi prieteni credincioşi, omul şi câinele, câinele şi
omul, supravieţuitorii din Carpaţi? De aceea, poate, în
cultura noastră, chinuirea animalelor, a
necuvântătoarelor este considerată un mare păcat. Nici
calul, nici câinele, indiferent cât de dure au fost
vremurile, nu au fost sacrificaţi pentru hrană. Este un
gest de solidaritate, în care, în mintea noastră, în sufletul
nostru, în legendele noastre şi câinele şi calul, mereu, au
fost umanizaţi.

Docarul se îndepărtă pierzându-se în zare, în praful
ridicat de cai şi călăreţi. Turma de oi continua drumul,
parcurgând, pe rând, vadul râului. Treptat, se apropiau,
din nou, de stâne şi de zonele mai locuite.

Seara, ciobanii s-au adunat la sfat:
- Ei, fraţilor! Ne-a fost de folos omul acesta! Dar, el

are drumul lui, iar noi îl avem pe al nostru. Şi Dumnezeu
i-a dat poruncă, să împlinească. Noi nu avem voie să-l
întoarcem din drum, nici să-l oprim, nici să-l
împiedicăm, căci Dumnezeu, cu mila Lui, ne ţine şi pe
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noi, căci Dumnezeu, cu înţelepciunea Lui, ne îndreaptă şi
nouă paşii.

Toţi ascultau, cu frunţile plecate şi capul descoperit,
cuvintele înţelepte ale baciului. Plutea o atmosferă de
tristeţe, de despărţire, amestecată cu satisfacţia unui
lucru împlinit, a unei piedici depăşite.

- Niciodată, nu a adus vorba de răsplată, după
munca pe care o făcea. Niciodată, nu ne-a iscodit cât de
rău ori cât de bine o ducem. Dar, nici noi nu l-am
întrebat, de unde vine şi unde merge. Toţi am înţeles,
fără vorbe sau poveşti, că prin inimile noastre curge
acelaşi sânge, de acelaşi neam. Vorbim aceeaşi limbă şi
ne închinăm cu dreapta. Dar, pare, că sufletul lui i-a fost
încărcat, cu o greutate mult mai mare, de către
Dumnezeu. Să spunem „Tatăl nostru”, iar, mâine
dimineaţă, ne vom despărţi. Mai mult de atât, pe mine,
nu mă duce mintea.

- Ba, mai avem ceva, se auzi vocea lui Hercule,
ciobanul ce s-a bătut cu ursul. El pleacă singur şi, prin
asta, pierde atâţia prieteni. În locul nostru, îi dăm un
paloş, pe care ai noştri l-au păstrat mai multe generaţii.
Se pare, că nu a aşteptat degeaba. Iată! A venit şi omul
menit să-l mânuiască! Să-i apere pe ai lui, să-i apere pe ai
noştri. Să ştie, să-l folosească spre binele celor prigoniţi.

- Uită-te, Fărane, că lama de oţel e atât de îngrijită,
încât pare de argint. Dar, nu ai numai paloş, căci
mânerul său cu garda şi lama oţelită fac, împreună, o
cruce, simbol şi semn al credinţei pentru care trebuie să
lupţi.

Cel mai tânăr dintre ciobani, când au scos paloşul de
sub cojoace, din colţul colibei, s-a strecurat afară. Tiptil,
când paloşul şi-a găsit stăpânul, şovăitor, s-a apropiat şi
el, ţinând ceva în braţe.

- Ţi-am adus un căţelandru! Tot de la noi! Să-l ai cu
tine! Să nu fii singur! Un căţelandru de câine ciobănesc
de al nostru cum nu găseşti, acolo, la câmpie. Şi, va fi
câine bun că-i pui chiar de-al lui Ursu, care l-a scăpat pe
Hercule din ghearele fiarei.

Făran, trecea printr-un moment mai greu, prin
emoţii, pe care, de ani de zile, le uitase. Nu mai ştia, dacă
mai are pe cineva dintre ai lui, din familie, dintre
prieteni, în viaţă, dincolo de creste, dacă tunurile şi
armata nu i-au şters întreaga familie, întreaga sa sămânţă
de om de pe harta Transilvaniei, odată, cu distrugerea
mănăstirilor. Dincolo, în Munţii Pindului, la Moscopole,
prăpădul uriaş a distrus aproape şaptezeci de mii de
vieţi. Oare scăpase cineva dintre ai săi? Nu prea credea.

Şiruri lungi de care, încărcate cu povară, trase de
câte patru boi, se deplasau, ca nişte caravane, printre
dealuri şi coline, urcând sus la munte, tot mai sus. Cei ce
văzuseră adevăratele caravane de cămile străbătând
deşerturile printre dune, îşi dădeau seama că imaginile
se asemănau. Dar, aici, natura era mult mai prietenoasă,
apăreau pomi şi pajişti verzi. Mai jos, erau livezi cu
măslini bătrâni şi cioturoşi, în care vara greierii ţiuiau
cântând de-ţi asurzeau urechile. Ceva mai sus, cum urcai

Munţii Pindului, clima devenea mai aspră, iar măslinul
nu mai rezista, era înlocuit de foioase. Gospodării rare
aveau ca pomi fructiferi meri, pruni, ce erau adaptaţi
pentru înălţime. Mai sus, decât acest nivel, începeau să
apară conifere: pini, brazi, molizi, chiar jnepeniş. Aerul,
parcă, era curăţat de mirosul de tămâie, de răşinile ce
umpleau pomii şi te simţeai vrăjit de parcă ai fi intrat
sus, în Olimp, în lumea zeilor. Până şi în vin, localnicii
puneau tămâie, pentru efectul ei conservant, dând
impresia unei băuturi sfinţite.

Într-adevăr, intrăm, cu carele împreună, într-o ţară
de basm, o ţară minunată, o insulă de civilizaţie, rămasă
de la Imperiul Roman. Drumul era primul, era prima
minune, făcut cu grijă de romani şi întreţinut de urmaşii
lor. Era o cale principală, ce lega Constantinopole, azi,
Istambulul, capitala otomană de Viena, capitala
hasburgică, prin Moscopole.

În al doilea rând, acest oraş minune, această
rezervaţie de civilizaţie, Moscopole, era, cu totul altfel,
decât se putea vedea, atunci, în lume. În timp ce Atena
avea trei mii de locuitori greci, iar la periferie, în
mahalalele insalubre încă şapte mii, iar apa o cărau cu
vasele de la distanţă, Moscopole aducea, spre folosinţă,
apa, în locuinţe, de la mari distanţe, prin apeducte din
piese de ceramică arsă, ce se asamblau perfect. Apa
venea de la înălţime, prin cădere şi ajungea în fiecare
locuinţă, iar apeductele se asemănau, aşa de bine, cu cele
de la Roma sau de la Sarmisegetuza. După ce odată în
antichitate, civilizaţia romană şi civilizaţia dacă au folosit
sisteme de apeducte pentru aprovizionarea cu apă în
locuinţe şi gospodării, Evul Mediu reînvie meseria de
sacagiu ce căra şi vindea apa în localităţi, ceea ce este un
pas înapoi în gradul de civilizaţie.

La peste o mie trei sute de metri înălţime, se
desfăşura panorama întregului oraş, ce cuprindea o
populaţie, uluitor de mare pentru timpurile acelea, de
şaptezeci de mii de locuitori. Aşa aglomeraţie nu se mai
găsea decât la Constantinopole. Spre deosebire de
Constantinopole, aici nu aveai nici o mahala. Toate
casele erau placate, la exterior, cu marmură, cu scări de
marmură, cu basoreliefuri şi coloane, chiar cu balcoane
după noul stil, asemănător celui brâncovenesc, al
vlahilor din Balcani. Toate clădirile erau cu etaj şi asta nu
numai pentru că muntele oferea un spaţiu restrâns de
dezvoltare pentru localitate, ci şi pentru faptul că modul
de construcţie şi funcţionalitatea casei cerea, cel puţin,
două nivele, unul inferior de atelier, de birou sau
prăvălie, iar în spate, cel puţin, o magazie, o arhivă sau o
bibliotecă.

La etaj era spaţiul de locuit şi pentru traiul de zi cu zi
al familiei. Astfel breslaşii, intelectualii, bancherii,
diversele profesii aveau locuinţa alături de spaţiul
necesar desfăşurării profesiei. Unele ateliere depăşeau
acest spaţiu şi erau plasate la periferia oraşului. De altfel,
ca în zilele noastre, centru era rezervat băncilor, şcolilor
şi universităţii, birourilor comerciale, spaţiilor publice.
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Meseriaşii, în general, aveau atelierele la periferie,
grupaţi pe cartiere, după bresle.

Atunci, aspectul era mult mai urban, mai aproape de
ceea ce se înţelege azi prin oraş. Curăţenia extraordinară
era dată şi de faptul că existau două sisteme de
canalizare: unul vechi, moştenit de la romani şi altul, mai
nou, o inovaţie locală. Sistemul vechi era canalizarea de
suprafaţă. Acesta era favorizat de faptul că întreaga
localitate se afla pe munte şi în pante, iar toate străzile
erau de piatră sau pietruite. Atunci, forma acestor străzi
era făcută astfel ca mijlocul să devină un jgheab, ceva
mai jos decât marginile laterale. Trotuarele erau mai
înalte. Era interesantă legătura între trotuare, la
intersecţii, cu spaţii goale printre pietre, pentru a trece
apa şi murdăria pe care aceasta o ducea. De altfel, aceste
spaţii aveau dimensiunile care permiteau să treacă roţile
căruţelor ca printr-un şanţ. Era o dimensiune standard
pentru această lume. La ore fixe, pe zone de cartiere şi pe
străzi, era dirijat fluxul abundent al unui pârâu, adunat
din mai multe surse, care spăla totul de pe stradă. Numai
seara, la orele din program, toţi aruncau resturile,
aşteptând şuvoiul de apă. În restul timpului, era
obligatorie păstrarea curăţeniei în faţa casei sau a
magazinului.

Pentru apa menajeră şi pentru resturile umane,
exista un şanţ aparte, săpat în piatră şi completat pe
alocuri cu olane, cu o înclinare mare, pe care se scurgeau
aceste mizerii într-un curent permanent de apă. Iniţial,
au fost nişte jgheaburi, ceva mai adânci, ca nişte
pârâiaşe, acoperite cu plăci din piatră. Totul, totul într-o
vreme în care abia începea să se introducă săpunul în
Europa, iar sub peruci continuau să se scarpine de
păduchi cu prelungitoare de argint. Nici nu se punea
problema igienei, aşa cum spunea Ludovic al XIV-lea,
regele Soare, regele eleganţei, că numai morţii nu au
păduchi. Din contră, aici exista un oraş întreg fără
păduchi.

Dar, lumea era îngrozită de orice insecte parazite şi
de aceea erau foarte dezvoltate băile comunale. E drept,
că şi turcii aveau aşa ceva, dar cele moştenite de la
romani erau cele tradiţionale şi autentice. De altfel, acolo,
la baie, la terme, unde se folosea apa încălzită, unde se
făcea şi masaj, acolo, se făcea politică, tranzacţiile secrete
şi comerţul, chiar multe aranjamente, pe care alţii le
făceau în Agoră sau în ceainării. Existau bănci,
recunoscute în lume, cu schimburi la Veneţia, Viena,
Istambul, care îşi dezvoltaseră chiar filiale. Ele sprijineau
comerţul şi îl facilitau. În plus, susţineau meseriile,
atelierele şi tipografia prin credite.

Era o viaţă economică foarte dezvoltată, dar extrem
de tensionată. Turcii, musulmanii, albanezii, chiar, grecii
invidiau bogăţia acestui oraş şi a oamenilor lui. Aşa
după cum ştim în vechea mentalitate din Balcani, nimeni
nu se gândea să copieze stilul de viaţă şi de civilizaţie
rămas în Moscopole, ci toţi se gândeau cum să-l distrugă.

Erau multe şcoli, exista o universitate, se tipăreau
multe cărţi, se găseau şi biblioteci. Bisericile, ca sprijin al
credinţei, ca suport al identităţii, erau foarte răspândite,
aproximativ şaizeci. Tensiunea din oraş era teribilă.
Când construiau ghiaurii de valahi câte o biserică, toţi
ochii turcilor priveau la înălţimea ei. Nu aveau voie,
pentru nimic în lume, să fie mai înaltă decât moscheile
turceşti. Atunci, săracilor ghiauri le-a mers mintea mai
bine ca la musulmani şi au săpat în pământ, fixând mai
jos fundaţiile şi, astfel, câştigau mult în înălţime, lucru
vizibil, însă, numai din interior. În această tensiune
religioasă permanentă, toată populaţia participa la
slujbe, ba, chiar mai mult, întreaga populaţie era extrem
de credincioasă.

Aici, printre ei, mergând la şcoală, se afla şi un copil
numit Făran, un băieţaş subţire, zvelt, puţin mai înalt, un
copil plin de viaţă căruia îi plăcea cartea. Ştia să citească
în chirilică, în slavonă şi în greceşte, iar de vorbit vorbea,
în plus, italiana şi germana. La sfârşitul studiilor,
practica a desfăşurat-o la un birou comercial, ce avea
legături cu Veneţia, cu Viena, cu Istambul, dar şi cu
numeroase oraşe din Ardeal.

L-au trimis să facă practica la Viena. De altfel, de
mult îşi dorea acest drum. A plecat, cu marfa încărcată în
care, cu scrisori de acreditare şi de valori. La Dunăre, s-a
urcat pe corabia ce-l ducea, direct, la Viena. Avea un
drum mai uşor. Peste tot, pe unde trecea, lumea se văita
de bandiţii şi de hoţii ce atacă negustorii şi caravanele
lor. Nu a fost loc, pe unde a trecut, ca să nu întâlnească
vlahi, să nu întâlnească oameni cu care să se poată
înţelege în limba vlahă.

După ce a încărcat corabia, Făran a început să se
minuneze de felul cum e condusă de marinari, folosind
forţa vântului. Marinarii reuşeau în aşa fel să-şi aranjeze
pânzele încât vântul împingea corabia în susul Dunării.
Când nu era vânt suficient se foloseau şi ramele
(lopeţile). Pe corabie, erau şi oameni de pază, bine
înarmaţi. Dacă îi prindea noaptea, pe drum, nu se
apropiau de maluri, unde stăteau hoţii, cu bărcile
ascunse în stufăriş. Ziua nu erau aşa de îndrăzneţi că le
era frică de bărcile cu soldaţi ce patrulau pe Dunăre.
Pentru hoţi, nu era judecată, ci erau împuşcaţi sau
spânzuraţi, pe loc, cum erau prinşi.

Viena l-a impresionat prin aglomeraţia de pe străzi şi
din târguri, prin mărimea parcurilor. La ei, la Moscopole,
nu exista atâta spaţiu risipit, cum erau parcurile din
curţile palatelor. Palatele erau foarte frumoase, mari şi
arătoase. Cel mai impresionant dintre toate, ce nu a
văzut, niciodată, în altă parte, erau paradele militare şi
defilările, cu onorul dat la generali şi la împărat. A aflat,
cum se poate înscrie voluntar la şcoala de cadeţi. A
încercat, să-şi pună o vorbă bună pentru a-l primi pe
locurile rezervate străinilor, prin băncile cu care avea el
legături. Deja, era un tinerel cu mustăcioară, ce făcea o
impresie foarte bună.
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Cei de acasă nu au înţeles de ce îi trebuie şcoală
militară, dar cunoscându-l cât de cuminte şi de calculat
este au acceptat şi acest pas în viaţă. Nu era singurul
cadet străin, venit, din altă parte, la Viena. Şcoala
militară a terminat-o în doi ani, ani în care a învăţat
enorm de multe lucruri. Doi ani, în care a stabilit relaţii
sociale, doi ani, în care a învăţat secretul armelor, al
apărării şi bazele tacticilor militare, doi ani, în care şi-a
făcut o privire de ansamblu asupra vieţii imperiului.

Terminând şcoala militară, s-a îndreptat spre
Transilvania, spre mănăstirile ameninţate. S-a simţit
atras de un loc, în care fraţii lui începeau să se apere şi să
se răzvrătească, pentru a-şi păstra religia, cultura şi
identitatea. Simţea, că e nevoie de călugări, de bărbaţi
tineri, dar el opta pentru ideea de călugări militari.
Cruciaţii, ioaniţii, cavalerii de la Malta, la fel cu teutonii,
au apărat catolicismul şi au luptat cu musulmanii, dar s-
au luptat, din păcate, şi între ei şi cu alţi creştini.

Toate aceste gânduri, toate aceste imagini, toate
aceste rememorări s-au produs în mintea lui Făran, în
noaptea dinaintea plecării, ultima noapte la stână.
Somnul şi visul alterna cu rememorări şi cu fuga
gândurilor sale.

Aici, dincoace de crestele Carpaţilor a găsit o altă
familie, de ciobani de aceeaşi credinţă, de aceeaşi limbă,
care se ruşinau, să-şi manifeste sentimentele pe faţă.
Erau bărbaţi puternici, arşi de soare, bătuţi de vânt,
tăbăciţi de ploi şi zăpadă, figuri de zei ciopliţi în piatră,
figuri de legendari eroi ieşiţi, direct, din stânci, sub dalta
unei naturi dure şi aspre. „Cu căciulile pe frunte / Stau
de veacuri ca un munte, / În curbura Munţilor Carpaţi”.
Sunt versurile, care au ajuns, la noi, direct din sufletul
unor nepoţi ai acestora. Dar, totuşi, pe ascuns, îşi
ştergeau lacrimile din colţul ochilor, cu podul palmei, cu
un ştergar, cu mâneca, cu o căciulă sau cu orice le pica în
mână.

- Dacă nu-ţi dăm simbrie, este pentru că nu ştim cum
să te plătim. Mai bine, îţi dăm haine, merinde şi ne
rugăm lui Dumnezeu să te ajute. În fiecare seară, când ne
rugăm pentru noi şi pentru ai noştri, ne vom ruga şi
pentru tine.

Era respectul pentru rugăciunea dinaintea mesei şi
pentru rugăciunea dinainte de culcare. Aceste rugăciuni
erau aceleaşi pe tot întinsul unui continent, pe unde
turmele erau mânate de păstorii noştri. Pe întregul
continent, se spunea acelaşi „Tatăl nostru”.

Tot pe întregul continent, circulau aceleaşi legende,
aceleaşi poveşti, aceleaşi cântece. Alexandru cel Mare, în
serile de iarnă, trecea pe Ducipal spre lumi îndepărtate,
cu prinţese orientale. Şi Elena, frumoasa născută în
Sparta, este furată de la ahei de către troieni. Trubadurii
cântau, la vechile lor cobze, poate, cele mai vechi din
lume, primul război al dragostei şi al geloziei, război pe

care omenirea l-a multiplicat, mai târziu, în mii şi mii de
drame. Homer „cel Orb”, dus de mână de un copil, a
umplut toată lumea veche macedoneană, greacă şi
valahă, cu tristul cântec şi cu povestea războiului troian.
Mii de versuri recitate, mii de versuri acompaniate la
cobză, au înfiorat şi au încremenit milioane de
ascultători, uimiţi de frumuseţea artei, ce se năştea,
atunci, pe continent, sub ochii lor. Negustorii şi păstorii,
şi agricultorii, şi luptătorii, şi marinarii trăiau,
deopotrivă, extazul „Iliadei” lui Homer.

Cea mai veche aventură a acestei lumi este legată tot
de păstorii noştri şi de navigatorii greci. „Povestea lânei
de aur” i-a atras pe aceştia, să înconjoare Marea Neagră,
în căutarea ei. Tot oieritul era principala meserie, dublată
de marinărit şi comerţ. Deschiderile spre lumi
necunoscute sunt, prima dată descrise, ca pasiuni ale
omului, din civilizaţia macedono-grecească.

Între legendă, basme şi jurnal de călătorie, distanţele
dispar, treptat. Totul se topeşte într-un mit, din care apar
ciclopi, centauri, sirene şi minotauri, imagini şi eroi ai
unor fantezii fantastice, ce populează secole de
imaginaţie şi artă, o lume fabuloasă, care, nici până
astăzi, nu a dispărut complet. Trebuie, să ştii, să o cauţi,
să ai răbdare, să o asculţi, cu respect, când o găseşti. Prea
mulţi şi de prea mult timp, în lipsa lor de cultură, au vrut
să şteargă orice urmă a unor valoroşi predecesori.

Poate, aici, ar fi locul unui cuvânt de laudă pentru
biserica ortodoxă, pentru biserica orientală, dar nu în
ansamblul ei, ci pentru cea rămasă tot latină două
milenii. Înţelepciunea prelaţilor a făcut să preia valorile
culturale, să preia, o parte, din vechile ritualuri, fără a le
declara dumnezeieşti şi sfinte, dar nici păgâne,
superstiţii. Această simbioză milenară, prin creştinism,
ne-a apropiat de Dumnezeu şi de cultura actuală. Prin
ritualuri, ne-am păstrat identitatea şi cultura originală.

De Anul Nou, vine „Pluguşorul” să ne amintească
de „bădica Traian”. Grâul se seamănă, în vase pe
fereastră, ca să răsară până la Paşti. Ouăle înroşite se
aşează în peria verde, crudă a grâului. Paştele, primite la
Înviere, ca trup al Domnului, din prescură şi vin, ţăranul
şi păstorul le duce şi cailor şi animalelor din gospodărie,
ce au trudit, un an de zile, alături de el. Nu se consideră
un sacrilegiu, ca aceste fiinţe necuvântătoare să
primească o fărâmă din taina Paştelui şi a Învierii, o
fărâmă de fericire. Tot aşa, cu lumânarea aprinsă, se
alungă duhurile necurate din toate colţurile casei, dar şi
ale grajdului cu animale.

Făran îmbrăţişă, pe fiecare, înainte de a pleca.
Aproape în şoaptă, ca pentru sine, rosti:

- Cred, că numai voi mi-aţi rămas! O să încerc, să mă
întorc, dar nu promit.
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Vicente HUIDOBRO

Poet şi scriitor chilian, născut la Santiago în 1893. A
făcut parte dintr-o familie  aristocrată, unde mereu s-a
respirat un  aer intelectual. Înainte să fi avut douazeci
de ani a publicat prima sa carte de poeme, Ecourile
sufletului, unde deja se vedea modernismul său decla-
rat in mod oficial in manifestul sau Non Serviam în
1914. Este considerat ca cel mai important dintre poeţii
avangardişti al creaţionismului, în care se împlinește ce-
i mai bun între cubism și futurism. A locuit la Paris
unde s-a împrietenit cu marii avangardişti ai epocii ca
Apollinaire, Jean Cocteau, Andre Breton, Picasso şi Juan
Gris. Printre operele sale cele mai importante se numară
Altazor (1931), Cutremurul cerului, Poeme Artice,
Ecuatoriala , Tour Eiffel şi Hallali.A murit în anul 1948.

La poesía es un
atentado
celeste
Yo estoy ausente pero en el fondo de esta

ausencia
Hay la espera de mí mismo
Y esta espera es otro modo de presencia
La espera de mi retorno
Yo estoy en otros objetos
Ando en viaje dando un poco de mi vida
A ciertos árboles y a ciertas piedras
Que me han esperado muchos años
Se cansaron de esperarme y se sentaron

Yo no estoy y estoy
Estoy ausente y estoy presente en estado de

espera
Ellos querrían mi lenguaje para expresarse
Y yo querría el de ellos para expresarlos
He aquí el equívoco el atroz equívoco

Poezia este un
atentat celest
Eu no sunt absent dar in fondul acestei absenţe
Este aşteptarea din mine însumi
Şi această aşteptare este un altfel de prezenţă
Aşteptarea reintoacerii mele
Eu stau în alte obiecte
Merg în calătorie dînd un pic din viaţă mea
La anume copaci şi la anume pietre
Ce m-au aşteptat mulţi ani
S-a obosit să mă mai aştepte şi s-au aşezat

Eu nu sînt şi totuşi sint
Sînt absent şi sînt prezent în stare de aşteptare
Ei ar vrea limbajul meu că să se exprime
Si eu aş vrea limbajul lor pentru a-i exprimă
Iată greşeală marea greşeală
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Angustioso lamentable
Me voy adentrando en estas plantas
Voy dejando mis ropas
Se me van cayendo las carnes
Y mi esqueleto se va revistiendo de cortezas
Me estoy haciendo árbol Cuántas cosas me he
ido convirtiendo en
[otras  cosas...
Es doloroso y lleno de ternura

Podría dar un grito pero se espantaría la
transubstanciación
Hay que guardar silencio
Esperar en silencio

Poema
funerario
El pájaro de lujo ha mudado de estrella
Aparejad bajo la tempestad de las lágrimas
Vuestro ataúd a vela
Donde se aleja el instrumento del encanto

En las vegetaciones de los recuerdos
Las horas en torno de nosotros hacen sus viajes

Va rápido
Va rápido impulsado por los suspiros
El mar está cargado de naufragios
Y yo he alfombrado el mar para su paso

Así es el viaje primordial y sin pasaje
El viaje instructivo y secreto
En los corredores del viento

Las nubes se apartan para que él pueda pasar
Y las estrellas se encienden para mostrar el

camino

Qué buscas en los bolsillos de tu chaqueta
Has perdido la llave

Cu angoasă şi cu parere de rău
Merg în adîncul acestor plante

Merg lăsînd hainele mele
Mi se sfîşie carnea de pe mine
Si scheletul meu se acoperă de scoarţă
Mă prefac în copac
Cîte lucruri am devenit în alte lucruri…
Este dureros şi plin de tăndreţe

Aş putea să urlu dar s-ar speria transubtanţei
Trebuie să păstrăm liniştea
A aştepta în linişte

Poem funerar

Păsărea de lux s-a mutat de stea
Împerecheaţi sub furtunul lăcrimelor
Sîcriul vostru cu pînze
De unde se îndepărtează unealtă vrăjii

Pe vegetătiile amintiririlor
Orele în jurul nostru îşî fac călătoriile lor

Merge iute
Merge iute propulsat de oftate
Marea este încărcătă de naufragiati
Şi eu am pus un covor că să păşească

Aşa este călătoria primordială şi fără billet
Călătorie instructivă şi secretă
Pe culoarele vîntului

Noriile se despărt că el să poată trece
Şi stelele se aprind pentru a – i arăta drumul

Ce căuti în buzunarele sacoului tău
Ai pierdut cheiile
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En medio de ese zumbido celeste
Vuelves a encontrar en todas partes tus horas

envejecidas

El viento es negro y hay estalactitas en mi voz
Dime Guillermo
Has perdido la llave del infinito

Una estrella impaciente iba a decir que hace
frío

La lluvia aguzada comienza a coser la noche

Alerta
Media noche
En el jardín
Cada sombra es un arroyo

Aquel ruido que se acerca no es un coche

Sobre el cielo de París
Otto Von Zeppelín

Las sirenas cantan
Entre las olas negras
Y este clarín que llama ahora

No es un clarín de la Victoria

Cien aeroplanos
Vuelan en torno de la luna
Apaga Tu Pipa

Los obuses estallan como rosas maduras
Y las bombas agujerean los días

Canciones cortadas
Tiemblan entre las ramas

El viento cortisona las calles

Como Apagar La Estrella Del Estanque.

In mijlocul acestei zgomot celest
Găseşti din nou pretutindeni orele tale

îmbătrînite

Vîntul este negru şi sint stalactite pe vocea mea
Spune-mi Guillermo
Ai pierdut cheia infinitului

O stea neliniştită era să spună că este frig

Ploaia acuta începe să coasă noaptea

Alerta
Douăsprezece noaptea
În grădină
Fiecare umbră este un pârâu
Acel zgomot ce se apropie nu este o cerinţă.

Deasupra cerului Parisului
Otto Von Zeppelin

Sirenele cântă
Printre valuri negre
Şi această goarnă ne cheamă acum

Nu este o goarnă a Victoriei

O sută de aeroplane
Zboară în jurul lumii
Pluteşte pipa ta

Tunurile explodează asemenea trandafirilor
maturi

Şi bombele găuresc zilele

Cântecelor întrerupte
Tremură printre crengi
Vântul spulberă străzile

Cum se stinge steaua bazinului
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Aquí Estamos
Nada está sujeto a los ojos para siempre
Nada tiene lazos de leyenda a través del

murmullo
Sólo tu sombra da el destino y despierta la

caverna
Tu lumbre que suspira a modo de subir
Entregándose entera en su esperanza
Como chispa confiada y como signo de su

hondura
Volvamos al principio sin conclusión alguna
En virginal salida de la piel vidente
Sin suceso del día ni del año sino largo

memorial
De la raíz a la más alta punta
Con los dedos crecidos por el viento
Y el terror de los anuncios obscuros regalados
Humildemente regalados como semillas a la

madre
Así el barco buscado por sus aguas
Ha de reconocer los fluidos de su acento
Y será reconocido por las puertas hermanas
La idea es nacimiento y sepulcro de grandes

alas
Es vuelo general es huñida de células y huesos
En árbol repentino sin recuerdo aparente
Es un río asomado a su balcón
En el ir y venir de rincones incógnitos
Entre cabezas y corazones asustados por su

modo de ser
Infinito alarido por el tiempo enseñado
Con tanta muerte adentro que es cúspide de

vida
Interminable océano sacrificado a la noche
Y noche sacrificada al sol que no la espera

Aici suntem
Nimic nu este la vederea ochilor pentru
totdeauna
Nimic nu are legături de legendă prin

şuşoteală
Doar umbra ta ne oferă destinul şi trezeşte

caverne
Lumina ta ce suspină urcând
Dăruindu-se întreagă speranţei ei
Ca o scânteie încrezătoare şi ca un semn

profunzimii sale
Să ne întoarcem la începuturi fără vreo

concluzie
Într-o ieşire virginală şi evidentă a pielii
Fără consemnări ale zilei nici al anului ci o

lungă memorială
De la rădăcini până la cel mai înalt vârf
Cu degetele crescute din viteza vântului
Şi teroarea anunţurilor obscure dăruite
În mod umil dăruite ca seminţe mamei
Aşa cum vasul căutat de apele sale
O să recunoască fluidele accentului său
Şi o să fie recunoscut de către uşile surorii sale

Ideea este naştere şi mormânt al marilor aripi
Este izvorul natural este o pierdere de celule şi

de oase
Pe arbore ivite deodată fără amintiri aparente
Este un râu ieşit la balcon
În du-te vino de colţuri necunoscute
Printre capete şi inimi speriate de modul său

de a fi
Urletul nesfârşit al timpului parcurs
Cu atâta moarte înlăuntrul care nu este altceva

decât vârful vieţii
Oceanul ca un nesfârşit sacrificat al nopţii
Şi noaptea sacrificată soarelui pe care nu o

aşteaptă
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Arte poética
Que el verso sea como una llave
Que abra mil puertas.
Una hoja cae; algo pasa volando;
Cuanto miren los ojos creado sea,
Y el alma del oyente quede temblando.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
El adjetivo, cuando no da vida, mata.

Estamos en el ciclo de los nervios.
El músculo cuelga,
Como recuerdo, en los museos;
Mas no por eso tenemos menos fuerza:
El vigor verdadero
Reside en la cabeza.

Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas!
Hacedla florecer en el poema ;

Sólo para nosotros
Viven todas las cosas bajo el Sol.

El Poeta es un pequeño Dios.

Artă poetică
Ca versul să fie ca o cheie care să deschidă o

mie de uşi
O frunză cade, ceva trece zburând,
cât să clipească din ochi, creat să fie,
şi sufletul ascultătorului să rămână tremurând.

Inventează lumi noi şi are grijă de cuvântul
său,

adjectivul, care nu dă viaţă, omoară.

Suntem în cerul versurilor.
Muşchiul atârnă,
ca o amintire, la muzee,
dar nu pentru această cauză avem mai puţine

forţe.
Vigoarea adevărată
trăieşte în cap.
De ce cântaţi trandafirului, oh, poeţi?
Faceţi-l să înflorească în poem!

Numai pentru voi
trăiesc toate lucrurile sub soare.
Poetul este un mic dumnezeu.

Versiunea în limba româna de Mario Castro NAVARRETE
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Octavian LAURENŢIU
Liviu PENDEFUNDA

Poesia coborâtă
din Olimpul
chilian

ario Castro Navarrete,
născut în Chile în urmă cu

șaizeci și unu de ani, și-a dăruit
întreaga sa activitate limbii române.
Cunoscător remarcabil a numeroase
limbi de circulație internațională,
spaniola, italiană, franceză, portu-
gheză și prin adopție finală în studii
postuniversitare la Universitatea
"Al.I.Cuza" Iași – româna, din
perioada anilor 80 și până în prezent
devine colaborator permanent al
revistelor ieşene Cronica, Convorbiri
literare, Feed Back, Baaadul literar,
Poesis, Oglinda literară, Contact
international și al ziarelor ieşene
precum Flăcara  Iaşului, Monitorul,
Evenimentul. Profesor de limbă spa-
niolă la universitatea "Al.I.Cuza" și
bibliotecar al Bibliotecii Centrale
Universitare din Iași, s-a implicat în
viața literară și culturală a orașului.
Traducerile sale au contribuit la
cunoașterea reciprocă la nivel euro-
pean și în America latină a unor
remarcabile pagini de proză, poezie,
istorie literară. Ocupând de-a lungul
anilor diverse posturi (Profesor de
filosofie la Universidad  San Sebas-
tian - Concepcion, Universidad
Mayor - Concepcion, Lycee  ch.  De

Gaulle-Concepcion, Scuola Italiana –
Concepcion), continuă activitatea de
promovare a literaturii române, acti-
vitate încununată și cu premii, din-
tre care Premiul de Excelență pentru
promovarea Culturii româneşti în
spaţiul hispanic, acordat de Uniunea
Scriitorilor din România, filiala Iaşi,
în 2008.

Debutul editorial din 2009 este
realizat de traducerea Esta muerte
que me resucita/ Această moarte care mă
învie, ediție bilingvă a versurilor
poetului Adi Cristi, editura 24:ORE.
Urmează o selecție, prefață și pre-
zentare de poezie ieșeană Siete Poetas
de Iasi-Rumania (ediție în limba spa-
niolă) la editura Feed Back, 2011 și
un volum reprezentativ de traducere
în limba română și prezentarea celor
mai importanți poeți din Chile inti-
tulat Din literatura chiliană contempo-
rană, editura Opera Magna (2011).

Redactor și membru al colegiu-
lui de redacție la revista Contact
international din 2011, Mario Castro
Navarrete își continuă activitatea
începută în urmă cu peste treizeci de
ani de promovare a literaturii
române în lume, activitate, de altfel,
apreciată de membrii breslei noastre

în numeroase recenzii din paginile
revistelor literare din România. În
acest ultim volum sunt prezentați
cititorilor de limbă română poeți
precum Pablo Neruda, Nicanor
Parra, Roberto Bolaño, Vicente Hui-
dobro, Gonzalo Rojas, Carmen
Berenguer, Guillermo Teiller și
poeții mapuche araucani din Chile:
Elicura Chihuailaf, Sebastian Queu-
pul, Rayen Kvyeh. Precum scrie
poetul: Când vor trece anii, când vor
trece/ Anii și aerul tău să fi făcut o
groapă/ Între sufletul tău și al meu;
când vor trece anii/ Și eu doar voi fi un
bărbat care a iubit,/ O ființă care s'a
oprit pentru o clipă în fața buzelor tale,/
Un sărman bărbat obosit de a cutreiera
grădini,/ Unde vei fi tu? Unde/ Vei fi,
fiică a sărutărilor mele!5, versurile se
recompun din limba originală în
română, traducătorul fiind un poet
alter ego. Fără calități lirice, nimeni
nu ar putea deveni interpretul unui
text într'o altă limbă ce aparține unui
areal cultural diferit.

Cu toate că Mario, un cultivator
de estetică apocaliptică, iubește lirica
lumii și mai ales pe cea coborâtă din

5 Nicanor Parra, Scrisoare către o necunoscută

M
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Olimpul chilian, cum îi place să se
exprime, este convins că trăim într-o
lume plină de ignoranță, de
provincilalism de gașcă, de care însă
se distanțează, promovând calitățile
moralei îi învățăturilor Tradiției.
Onorabilitatea poeziei s'a redus la un
pumn de cenușă. Acum poeții trăiesc
încă o dată la intemperie, scrie el
într'una dintre prezentările făcute
poeților traduși în română. Vreau să
remarc, cu toată sinceritatea, că
aceste mici proze, pentru că sunt
schițe de o deosebită valoare literară,
sunt veritabile lucrări epice, cu
acțiune care se desfășoară între
reportaj și jurnal, mici bijuterii –
semințe de nuvele sau romane. Dacă
nu ar reprezenta realitatea pură aș fi
jurat că sunt ficțiunea unui autor
sus-american de mare talent. Ziua
sfârșitului lumii/ va fi curată și
ordonată/ precum caietul celui mai bun
elev/ .../ Și eu voi spune: Lumea nu
poate să se sfârșească/ pentru că
porumbeii și rândunelele/ tot se mai
ceartă pentru grăunțe în curte.6 Am
citat câteva traduceri, pentru că
poemele sunt în limba română
versuri scrise de un român vorbitor
nativ al limbii noastre și nu o
oarecare traducere. Este exact faptul
pe care doresc să îl remarc –
traducerea la Mario este o adevărată

6 Guillermo Teiller, Sfârșitul lumii

recompunere a poemelor pentru
înțelegerea neuronală a limbajului
de către cititorul român.

O altă caracteristică a volumului
este traducerea din araucană în
castiliană și în română, ceea ce
reprezintă o noutate și constituie o
reușită notabilă pentru Mario Castro
Navarrete. Fără a fi de acord cu
poetul citim: Poezia nu servește la
nimic, îmi spun/ și în pădure copacii se
dezmiardă/ cu rădăcinile lor albastre și
scutură cu crengile lor/ aerul, salutând
alături de păsări Crucea Sudului...7
Volumul de poesie chiliană, cu
prezentare și versuri care răscolesc
sufletul, pune în fața cititorului o
parte din comoara ascunsă în Anzi,
în lirica unui spațiu care, datorită
traducătorului se deschide acum și
pentru noi.

Când soarele și luna
Se sărută în spatele munților,
parcurg cărările trupului tău
și pe un întuneric argintiu-aurit
cobor pe râuri impunătoare
vărsându-se
în mări necunoscute
pe un du-te-vino al valurilor
ce pleznesc în zori de zi.8



7 Elicura Chihuailaf, Cheia pe care nimeni nu a
pierdut-o
8 Rayen Kvyeh, Eclipsă

onstantin Arcu înfăţişează
în romanul Cocteil în cranii
mici9 secvenţe din socie-
tatea românească postre-

voluţionară, surprinse la intersecta-
rea mai multor universuri : social,
ficţional, erotic, ocult, cultural. În
frazele sale, de oarecare adâncime şi
echilibru, desluşim aptitudinile unui
psiholog, reporter, magistrat, om de
lume şi ale unui scriitor stăpân pe
mijloacele de exprimare.

Rând pe rând secvenţele nara-
tive se organizează în topoi. Primul
topos ( Tribunalul ) aduce în prim –
plan magistraţii, un fel de oameni-
marionetă, înconjuraţi de dosare,
obligaţi să participe la şedinţe plicti-
coase, unde doamna judecător
Colan, influenţată de murfologie
constată : ’’Aşa-i la noi, când un lu-
cru merge bine, numaidecât vrem
să-l schimbăm’’, prezidentul avea
abilitate pisicească, magistraţii se
îmbulzeau spre ieşire. În această
atmosferă monotonă se iveşte Delia,
transferată recent în instanţă, care va
avea partener de complet pe domnul
F., nume redus la iniţială ca în proza
lui Kakfa, de altfel individ cu
personalitate comună. Singurele
ieşiri din amorţeală sunt provocate
de ameninţările cu bombă, alarmă
falsă, asigurându-le tuturor o pauză
plăcută.

Un alt topos ( Strada ) prezintă
un cerşetor în dialog cu un magis-
trat, pe un ton familiar, cu afecţiune,
condescendenţă : ’’ - Trăiască ono-
rata instanţă! ’’, ’’ - Salut Chirică! ’’

Cerşetorul făcea parte dintr-o
frăţie, care aduna bani mari, era
mână în mână cu poliţia şi persifla
trecătorul naiv, după ce primea mo-
neda; în loc de ’’ bog-da-proste’’
murmura: ’’bă-da-prost-e!’’. O adu-
nătură de escroci, parveniţi, făcân-
du-şi loc într-o lume coruptă unde,
dacă intri în conflict cu cerşetorul,
vin mafioţii şi te ’’umflă’’ iar
poliţiştii te arestează.

9 Constantin Arcu, Cocteil în cranii mici,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2011

C

Mario Castro Navarrete în timpul traducerii versurilor lui Elleny Pendefunda
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Toposul (Localul, terasa) înfăţi-
şează o lume pestriţă: muncitorii
îmbrăcaţi în salopete murdare de
var, magistraţii, profitorii revoluţiei,
ariviştii, îmbogăţiţi peste noapte,
ziaristul Emanoil Danciu, cunoscut
sub numele Trakl, teribilist, lovit cu
tava în cap de o chelneriţă după ce
acesta îi băgase mâna sub fustă; un
episod memorabil cu avansuri, care
se reduc la un monolog pe tema
sexualităţii şi fac din Danciu un
personaj ridicol. Unul dintre ’’ cio-
coii noi’’, Emil Mancaş, fals revolu-
ţionar, reprezintă răsturnarea de va-
lori în ţara noastră, parvenitul care
ştie să scoată bani din orice, până şi
dintr-o crescătorie de porci, fără
instalaţie de epurare. Ultimul topos
(Acasă la F.) reliefează conflictul
dintre F. şi soţia acestuia, presimţind
un declin sentimental.

În universul ficţional există o
lume secretă, a dosarelor care
ascund numeroase destine; oameni-
fantomă, anonimi, ’’existenţe’’
împinse dintr-o parte în alta a
biroului sau de pe un birou pe altul;
dosare purtate sub braţ, în genţi
mari, răsfoite cu indiferenţă,
amânate, reduse uneori la infrac-
ţiunea de ’’jafuri’’, oameni vinovaţi
sau nevinovaţi, existenţe sufocate în
spaţiul interior al tribunalului,
piesele unui mecanism legislativ, în
care oamenii şi-au pierdut
încrederea, acum când corupţia a
atins un nivel foarte înalt.

Universul ocult este întreţinut de
stări de tensiune. Tribunalul, fostă
închisoare comunistă, a devenit un

fel de casă a diavolului, bântuită de
fantome, cu semne materiale
(zugravii înlocuiesc tencuiala ca să
înlăture spiritele) şi semne spirituale
(preoţii încearcă prin slujbele lor să
înlăture demonii).

În universul cultural se perindă
câteva figuri cu o evoluţie interesan-
tă. Jurnalistul Emanoil Danciu trage
sforile, inventează, dezinformeză,
profită, anticipă intrările şi ieşirile
sale din scenă, ca reporter de război
(Transnistria, Irak). Naratorul la per-
soana I are 33 de ani (cifră cu semni-
ficaţie biblică) şi renunţă la avoca-
tură pentru o carieră universitară
ştearsă, într-un mediu unde se
vorbea numai despre pile şi note
vândute.

Într-o bună zi apare în urbe
Camelia Viola – Manu, poetesă, om
de cultură, aducând cu ea semnele
superiorităţii, în timp ce în local
oamenii conversează şi răsfoiesc o
revistă de drept, coordonată de
Cosmin Anca, iar alţii comunică
entuziasmaţi în epoca internetului,
folosind calculatoarele. O franţu-
zoaică, îndeplinind rolul omului bun
la toate, ştie să profite de evoluţia
societăţii moderne.

Universul erotic iese în evidenţă
atât prin întindere cât şi prin
adâncime şi este prefaţat de metafora
guguştiucilor din incipit, care anunţă
o viitoare idilă ( F. şi Delia ).
Portretul Deliei sugerează încă de la
început un personaj malefic, având o
’’claie de păr mov ’’, metaforă
cromatică asociată irisului şi implicit
morţii, încât încăperea Tribunalului

împrumută ceva din atmosfera unui
cavou. E o femeie tulburătoare prin
’’ magnetismul ochilor’’, dar şi prin
fizionomia trimiţând la o fiinţă
răutăcioasă ’’ figură rotundă, nas
ascuţit ’’, care emană senzualitate şi
discursul ei capătă, nu o dată, iz
erotic. Delia manifestă entuziasm
faţă de meserie şi uneori îşi justifică
reacţiile din această perspectivă: ’’
nu-mi plac pipăielile, nu avem timp
de îmbrăţişări, vezi câte jafuri avem
de discutat, arată spre dosare ’’.
Fiind o femeie cu experienţă ştie să-
şi tortureze, în plan sentimental,
victimele: ’’pe bărbat îl înnebuneşti
prin ceea ce-i ascunzi, nu prin ceea
ce-i oferi’’.Este  şi ea un personaj
enigmatic, debordând de senzuali-
tate, misterioasă, dar spre deosebire
de eroina lui G. Călinescu, Otilia,
aceasta pare a fi raţională, calculată
până în vârful degetelor, atrasă de
mirajul unei căsătorii de conve-
nienţă, cu un final tragic, impre-
vizibil.

Pe de altă parte, F. trăieşte
drama omului matur, ajuns la vârsta
critică, răscolit de ceea ce soţia sa nu
putea să-i mai ofere; trăieşte intens
iubirea neîmplinită, mai ales la
nunta Deliei, când suferinţa ia forma
unui geamăt sinistru şi are impresia
că ospătarul toarnă cocteil în cranii
mici. E o secvenţă naturalistă, cu un
rol semnificativ în destinul sinuos al
eroului, subliniind încă o dată faptul
că dragostea nu are vârstă.



George  BĂDĂRĂU

Cocteil în cranii mici
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Emilian MIREA

a doua
coborâre a Lui
Iisus

emoţionat şi imponderabil
ca un balon suspendat
între pământ şi cer
stau pe o bancă în parc şi
aştept să
se întâmple ceva notabil
în acest oraş –

nu bârfe
sau manevre politice
sau crime pasionale
ci
de pildă
a doua coborâre a Lui Iisus
pe care
într-o noapte
am văzut-o
în toată splendoarea
din balconul meu

santinele
un pluton de execuţie
a tras în păsările
care îmi vizitau somnul
şi acum

din trilurile lor
au mai rămas doar penele
care-mi umplu perna
şi îmi păzesc pleoapele
ca nişte santinele

tsunami
existenţial

de câteva zile
străzile sunt bântuite de
un tsunami existenţial
cu valuri nimicitoare
care mătură fiinţa

de aceea
tot mai mult
pe măsură ce înaintezi
tentaţia suicidului e
din ce în ce mai intensă
iar dorinţa de a trăi e
tot mai seacă
de conţinut
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epitaful e deja
scris

o plimbare prin cimitir e
un bun prilej
de a-ţi face bilanţul şi a-ţi lua
viaţa la întrebări

timpul râde de mersul tău
prin lume şi te aşteaptă
la cotitură
cu epitaful deja scris
pe crucea
pe care o ai
desenată pe spate

uciderea
fiecărei zi

suferim împreună
şi în tăcere
după uciderea
fiecărei zi
urmărind dâra
de sânge care
se prelinge pe
cerul apusului

avatar
am trecut fulgerător
dintr-o viaţă în alta –
m-am întors în viaţa
anterioară şi am văzut

că şi acolo
eram nefericit

nu pentru că nu aş fi fost
iubit
dar fiinţa mă măcina
la fel de intens ca aici
şi mă făcea
de nerecunoscut

un vuiet puternic m-a readus
în viaţa de acum –
pornisei tu aspiratorul
şi voiai
să cureţi realitatea
de scame

metamorfoză
lirică

de la o vreme
m-am transformat
într-un greier care
îşi cântă tristeţea şi
apoi
adoarme cu vioara
sub cap

Angelica Pagu
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virtuozitate
virtuozitate –
acesta este cuvântul potrivit
pentru creatorul tău care
ţi-a pus în ochi strălucirea şi
vocaţia perfecţiunii
de care eşti conştientă
chiar şi acum
când dormi
pe jumătate dezvelită şi
mirosind şi a mânz

război fără
victime

ca o femeie urâtă şi
nesuferită
m-a bântuit singurătatea
multă vreme
până când
ai apărut tu şi ai explodat
în atâtea firimituri
încât
dintr-odată
fiecare celulă de-a mea
a trebuit să se ocupe de
fiecare celulă de-a ta
şi să creeze acea simbioză
pe care
eu
unul
o simt
ca pe un război fără victime
dar cu un miros dulce
de sânge fierbinte
ridicat
ca un nor
deasupra patului

copacul cu
oase

copacul maiestuos din grădină
e un copac cu oase
care suferă de reumatismele
toamnei
şi se vaită
în fiecare noapte
de dureri de şale

câteodată
îşi arată chipul
ascuns printre ramuri
trebuie să fi foarte atent
şi să prinzi clipa schimbării
la faţă

acum
când mă uit la el
îşi răsfiră pletele ruginii
pe cer
şi
din cauza bătrâneţii
abia reuşeşte să-şi mai ţină
ochelarii pe nas

m-am văzut
renăscut într-
un miel

murisem şi am înviat
am crezut în Tine şi
m-am trezit
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când încă fumul de tămâie
din cădelniţă
urmărea alaiul
m-am văzut renăscut
într-un miel de pe marginea
drumului
cu doar câteva zile
înainte de Paşte

urâţenia
un om urât
supărat pe urâţenia lui
şi pe cea a celor din jur
stă la o masă urâtă
într-un bar urât
în faţa unui pahar urât
şi gol

în vremea asta
urâţenia însăşi stă în uşă
şi cântăreşte această
realitate urâtă
în care
din fericire
eu mă aflu doar
accidental şi
vremelnic

lupoaică tânără
ca un munte e inima mea
cu stâncile pulsând şi
venele ieşite
în relief
ca brazii
cu vârfurile înfipte
în cer

ca o lupoaică tânără
e inima ta

pândind în trecători
slăbiciunile muntelui
pe care
abia aştepţi să
în devori

vodca şi
metafizica

vodca te îndeamnă
la metafizică –
sticla e plină acum
iar metafizica
e în stare foarte bună

pe măsură ce sticla
se goleşte
metafizica începe
să scârţâie
până când
la scursul sticlei
metafizica e moartă
demult

patina timpului
în grădina cu sălcii pletoase
vegetalul plânge cu o sevă
fierbinte şi roşie
ca sângele
iar timpul îmi curge
lichefiat
în pantofi
învechindu-mă şi
lăsându-mi pe faţă
patina tablourilor
vechi
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Ioan HOLBAN

Focul negru al
soarelui nopţii

bis (Editura Junimea, 2011)
este a şaptea carte de
versuri a poetului ieşean
Friedrich Michael; autor al

unor eseuri despre Nichita Stănescu,
Mihai Ursachi ori despre poetica şi
poezia postmodernistă, Friedrich
Michael scrie o poezie elaborată, cu
miez eseistic, în orizontul jocului
secund al lui Ion Barbu. În Abis, ca şi
în cartea precedentă, Passacaglia,
poetul caută un timp al cunoaşterii
lumii şi sinelui, pe care îl descoperă,
iată, în focul negru al soarelui nopţii
sau în palida umbră a crepusculului:
"Ia-ţi iute zborul,/ pasăre măiastră-/
mai năvalnic ca gîndul/ bate din
aripile cristaline -/ şi du-mi
disparentul/ meu suflet,/ pînă
acum/ atît de stingher,/ tot mai
sus,/ în tăriile cerului./ Acolo
aruncă-l,/ să ardă în focul cel
negru/ al soarelui nopţii,/ prea-
sfîntul părinte" (Elansare nocturnă).
Acest timp al cunoaşterii, fixat în
imagini aparent oximoronice este de
veche tradiţie în poezia noastră, de
la Eminescu cu a sa noapte clară, pînă
la crepusculul contemporanului Vasi-
le Dan; aici, în bezna orbitoare, poetul
află atît armonia copilăriei "nicioda-
tă pierdute", cît şi începutul şi
sfîrşitul, geneza şi apocalipsa:  în
scînteierea de întuneric se petrece,
într-o ecuaţie alchimică, unirea/
despărţirea fiinţelor, dar şi
reîntemeierea logosului şi erosului:
"Atunci cînd mă uit/ cu mare

atenţie/ în limpezimea ochilor tăi/
albaştri ca cerul primăvara/ văd,
abia atunci văd,/ că nu îmi va fi
dat/ niciodată/ să ajung în zbor/
pînă la hotarele roşii/ ale inimii
tale,/ oricît de mult/ aş bate din
aripi/ de înger în ceruri,/ căci atît
de mult/ logos are/ sufletul tău/ de
o consistenţă spectrală./ Oglindit în
tine,/ mă văd doar pe mine,/ îmi
aud doar bătăile/ inimii mele,/ tot
aşa cum şi tu/ te priveşti cu
candoarea/ unui copil bălai./ în
oglinda de argint/ a sufletului
meu,/ văzîndu-te ,/ la rîndu-ţi,/
doar pe tine însuţi./ Căci tu eşti în
mine,/ precum şi eu/ sunt în tine,/
amalgamaţi împreună/ în soluţia
salină/ a elixirului alchimic/ al celei
de-a cincea esenţe,/ oglinzi în
oglinzi/ reflectate în sinea lor
simplă,/ din care rămîne/ în cele
din urmă/ doar o singură/ scîn-
teiere de întuneric" (Reflecţiile
bătrînului alchimist).

În bezna sclipitoare poetul visează
la unul singur, în sine, fără celălalt,
ca şi la beatitudinea simplităţii
originare; acesta e abisul lui
Friedrich Michael: timpul cînd şi
spaţiul unde poate îmbrăţişa absenţa,
lumina care se autodevoră, asemeni
personajului celebru din Isarlîk-ul
lui Ion Barbu ("Hău abisal prăvălit
în el însuşi,/ străfund tenebros în
care/ chiar şi lumina se pierde/
înghiţită hulpav/ de ea însăşi"): în
întunericul orbitor se scrie poezia

care, pentru Friedrich Michael,
înseamnă o continuă căutare a
celuilalt, în iluzia reîngemănării
cuplului şi o necontenită căutare a
lui Dumnezeu, aflat, iată, în inimă:
"Cerurile reavăne şi plate/ şi
pămîntul albastru/ nu te conţin,/
dar inima pulsînd credincioasă/ a
robului tău/ tainic în ea/ te conţi-
ne./ Te-am căutat desperat/ prin
aştrii nocturni/ ai Căii Lactee/ şi
printre pinii/ cei galbeni la Repe-
dea/ ori printre sălciile/ alene un-
duitoare/ de la marginea bălţilor/ şi
prin bolovănişul/ uscat al deşertu-
lui./ Ca un cîine de vînătoare/
înfometat într-adins/ de stăpîni
nemiloşi/ ca să hăituie prada
plăpîndă,/ te-am adulmecat hul-
pav/ în vizuinele iepurilor/ şi în
cuiburile de răchită/ ale cenuşiilor
păsări lacustre;/ în mirosul florilor/
primăvara/ şi în adierea vîntului/
toamna tîrziu,/ în mişcarea sprin-
ţară/ a nourilor/ mi-am dorit
ardent/ să te aflu,/ dar nu mi-a fost
dat/ defel să te găsesc,/ bunule şi
iubitorule,/ căci tu eşti/ dăruirea
darului/ pe care îl numesc viaţă,/
inima lui sfîntă/ de care zeii înşişi/
departe ca la margine/ de lume
sunt,/ din care pulsează/ ca un
sînge curat/ de culoarea coralului/
smuls brutal/ din adîncuri/
prinosul tău/ de bunătate şi de
iubire./ Într-un tîrziu,/ cu ochii
închişi,/ dar treaz şi liniştit,/ te-am
găsit/ şezînd paşnic/ în inima mea -
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/ loc candid şi blînd/ în care oste-
nit/ ţi-ai făurit cuibul sferic/ după
truda pătimaşă/ a facerii lumii/ din
tine însuţi" (Loc de odihnă).

Friedrich Michael scrie în Abis o
poezie pe care aş numi-o a grupurilor
statuare: "Copilul cu degete subţiri,
de ceară/ ţine în mînuţele sale o
lumînare;/ flacăra ei îmi topeşte
sufletul", descrie poetul în unul din-
tre primele poeme ale cărţii, pentru

ca, apoi, să imagineze o succesiune
de ceruri sau o fotografie "de album"
a poeţilor: "Sub un salcîm înflorit/
poeţii cu suflete albe/ şi aripi în
ceruri/ contemplă în tăcere/ spec-
trală liniştea serii" (Poem de adio scris
pe flori de salcîm):

Friedrich Michael vizualizează
mai întîi, face un film interior, apoi
lucrează cu stop-cadru, fixînd
imaginile în "piatra" logosului. Într-o
altă ordine, dincolo de folosirea
unor cuvinte încă nepoetice (placid,
ardent, peremptoriu, disparent, in-
cantatoriu), insuficient încărcate liric
pentru a se mîntui în poezie, precum
"jugastru" al Doinei Uricariu,
"dulap" al lui Emil Brumaru sau
"lăcrimar" al Constanţei Buzea şi
Ioan Petraş şi "etanş" din lirica lui
Vasile Dan, poezia din Abis mizează
pe intertextualitate; folosind relansa-
tori textuali căutaţi în formulările
Evangheliei ("Doar ţie mă închin -/
căci nu eşti un zeu/ născut iar nu
făcut -/ ci mai dinainte de toţi
vecii,/ neavînd nimic în afara ta,/
domneşti maiestuos/ în aşteptarea
revenirii fiilor tăi,/ a reîntoarcerii lor
acasă,/ în simplitatea iubirii"), poe-
tul (re)găseşte un fel de a mărturisi,
de a-L venera pe Cel ce se află
"dincolo de timp/ şi de veşnicie". În
această logică a structurării planu-
rilor imagistice, poetul caută visul
vieţii în pocalul roşu ca sîngele sau pe
"buzele sfinte/ ale maicii noastre
preacurate,/ care-şi dă trupul în-

treg/ pentru ca noi să ne naştem"
(Anamneză); altă-dată, esenţa e
căutată în simbolurile hermetice ale
alchimiştilor, ca în Declaraţie pe
proprie răspundere, unde poetul invo-
că puterea celei de-a şaptea zi sau în
Reflecţiile bătrînului alchimist, unde se
vorbeşte despre elixirul alchimic al
celei de-a cincea esenţe şi despre
sinea oglinzilor ce se reflectă una în
alta.

E un alt fel de a căuta mîntuirea,
ca în această admirablă Rugăciune:
"Mîntuieşte-mă, bunule, de multi-
plu! / De roua zorilor mîntuieşte-
mă/ şi de cîntecul mierlei primăva-
ra,/ în crîngul cu flori./ Fără eu, fără
tu,/ doar o singură tuşă/ trasată cu
mînă fermă/ pe pînza albă a vieţii,/
împlinit prin simplificare/ să locu-
iesc doar/ de-a pururi atotiubitor/
într-o inimă caldă şi sacră./ Ba nici
măcar atît de puţin/ nu-mi doresc -/
într-o inimă sfîntă să locuiesc -/ ci
îmi doresc una să fiu/ eu cu dînsa./
Fără un altul,/ rămas singur într-o
beatifică stare,/ nelimitat de nimic/
într-o beznă a cărei sclipire/ mai
strălucitoare-i/ decît soarele mîn-
dru/ în vreme de amiază,/ cînd
pînă şi ţăranii trudiţi/ se retrag sub
a stejarilor umbră/ după ce munca
la cîmp i-a sleit de/ putere,/ mîntuit
doar să fiu/ după voia-ţi cea dreap-
tă, divină,/ şi mai presus de toţi
zeii".



Lansarea revistei la Mărășești la Festivalul Constantin Ghiniță 2011
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Carmen PALLADA

Critica dicţionarului
poetic

dmirăm de cele mai multe ori
curajul de a spune adevărul,
de a scrie ceea ce simțim cu

adevărat lecturând un volum de
poesie. Când ai citit mii de astfel de
volume, plachete, culegeri, antologii
și ești pe lângă un cadru universitar
care debordează de cultură un
eminent cărturar al cuvântului scris,
ești și femeie, ceea ce înseamnă în
plus intuiție, har înnăscut de a cerceta
ceea ce alții se feresc, mulțumindu-se
cu laude sterile, atunci iată
enumerate câteva motive pentru care
un op elaborat de un asemenea critic
merită toată atenţia urbei literare
căreia i se adresează.

După cum singură se expri-mă
autoarea volumului Dicţionar critic
al poeziei ieşene contemporane,

Emanuela Ilie, harta liricii ieşene apare
... ca un soi de colonie cu pretenţii sau ca
un Hinterland ...marcat de melancolii şi
nostalgii perene. Selecţia riguroasă pe
care autoarea o face, reţinând doar
cincizeci de nume din sutele de autori
care cochetează cu lirica în tmpurile
pe care le trăim, reuşeşte să dezvăluie
curentele literare, orientările şi desti-
nul care îi leagă pe aceştia de Iaşi.

Depăşind orgoliile, idiosincrazi-
ile şi frustrările autorilor ieşeni de
poezie, Emanuela Ilie prezintă date
biografice, bibliografia şi analiza
critică a operei celor selectaţi. Mihai
Ursachi, Dan Laurenţiu, Cezar Ivă-
nescu, Emil Brumaru, Ioanid Roma-
nescu, Horia Zilieru sunt cei cărora li
se adaugă nume precum Mariana
Codruţ, Daniel Corbu, Emilian
Marcu, Liviu Pendefunda, Dorin
Popa, Valeriu Stancu sau Lucian Va-
siliu, a căror aşezare într-un Hall of
Fame este în plină desfăşurare. Poeţi
şi poetese, unii având doar câteva
cărţi prin care demonstrează deja
forţa şi identitatea lirică, alţii cuprinşi
de furia volumelor fără filon liric
autentic şi publicate în cascadă, auto-
rii sunt aşezaţi în faţa reflectoarelor
acestei tinere şi talentate iubitoare de
poezie autentică, deschizând de fapt
o uşă, dincolo de care oglinda în care
ar trebui să se privească fiecare din
cei prezentaţi le arată faţa adevărată
pe care ei, uneori, se străduiesc să o
ascundă.

Dacă poetul este un observator,
descriptor şi interpret al harului său,

nu este un secret faptul că mai are
nevoie pe lângă intuiţie şi de cultură
pentru a-şi cizela exprimarea ideilor,
să surprindă şi să expună astfel gân-
direa sa analitico-sintetică, încât ima-
ginaţia şi contrariul ei să atingă înălţi-
mile unor reflexii ori refracţii origina-
le. Criticul, pe deasupra, are de sur-
prins toată această arhitectură şi să–i
aprecieze arizontul reflexiv printr-o
analiză suplimentară, particularul
desconspirându-se în adevăr: fabulos
sau precar, ori îmbinarea acestora pe
o scară valorică intermediară.

Autori, cărţi, teme este subtitlul
volumului căruia mă încumet acum
să îi adresez o recenzie şi-mi dau
seama cât de grea a fost munca  de a
strânge materialul pentru această
lucrare. Ceea ce se detaşează de la
începutul lecturrării sale este faptul
că autoarei nu-i pasă (sau nu vrea să
lase impresia că i-ar păsa) de analiza
criticii criticii sale. Este dovada
elocventă a curajului feminin, asociat
unui talent întuitiv analitic şi unui
demers epic (chiar!) al prezentărilor
fiecărui autor, a evoluţiei  apariţiilor
sale editoriale, încadrat fiind în
curente sau grupări literare. Toate
acestea conduc spre o lectură care
captivează, în ciuda multitudinii
datelor tehnice. Volumul este plin de
viaţă şi, pentru cei care îi savurează
textele, amintindu-i lecturi sau îmbi-
indu-l la acestea, el reprezintă experi-
enţe de viaţă, un întreg şantier de
arheologie a lumii contemporane cu
certe baze pentru viitor.
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Liviu PENDEFUNDA

Crucea
întrandafirată
pe-un picior de plai,
pe-o gură de rai

2. Johannes Kelpius

Though Hermes never taught thee1

Kelpius de primii ani.
Transilvania şi Europa

upă bătălia de la Mohács în 1526, Imperiul
Otoman a cucerit Ungaria învingând armata
şi distrugând în mare parte nobilimea

maghiară. Buda, ca şi multe regiuni din Ungaria a
fost sub dominaţia turcească până în secolul al XVII-
lea. Părţile neocupate de turci au rămas sub guvernul
habsburgic, împăratul fiind şi rege al Ungariei. Doar
o parte a fostului imperiu din estul Ungariei, cea în
care limba maghiară era dominantă, a fost anexată la
Principatul Transilvaniei prin hotărârea Dietei de la
Speyer în 1570. În timpul acestor 150 ani din
Transilvania nobilimea maghiară a încercat să
determine păstrarea caracterului habsburgic şi să
impună limba maghiară principatului. În a doua
jumătate a secolului al şaptesprezecelea, Transilvania
a continuat să constituie un echilibru între puterile
Europei creştine şi Imperiul Otoman. În timp ce
principii au  căutat în mod constant alianţe europene,

1 Evert Jan van Leeuwen

s’a încercat menţinerea păcii mereu ameninţate de
turci. Principele Mihai Apafi2 a cerut ajutorul
coroanei britanice pentru a face faţă avansării
trupelor otomane. Nobilimea catolică şi protestantă
din Transilvania şi Ungaria a încercat să-şi conso-
lideze poziţiile, deşi majoritatea populaţiei era de
limbă română, limba românilor ce trăiau alături de
saşi şi secui. Chiar Miklós Bethlen3 scrie ".. Egy Mert
lépésem vagy, szóm, egy nem lehet írásom, ne Utan
amely leselkedjenek"4 Cu succesiunea frecventă a
principilor, între promisiunile primite de la Viena şi
asigurările de pace otomane, franceze ori poloneze
cu care se legau şi desfăceau dese alianţe, unele cu
caracter lunar, Transilvania, în care s’a născut în 1673
Kelpius, era foarte departe de a fi o patrie în care să
trăieşti în condiţii de siguranţă.

Johannes Kelpius s’a născut la Denndorf (Dállya)5

în Schässburg (Segesvár) în Transilvania.6 A fost fiul

2 Voievod al Transilvaniei, 1661-1690
3 Architect şi scriitor maghiar (1642-1716)
4 Bethlen Miklós levelei Teleki Mihálynak és Béldi Pálnak (Letters from
Miklós Bethlen to Mihály Teleki and Pál Béldi), 4 th December 1677,
in Bethlen Miklós levelei (The Correspondence of Miklós Bethlen) ed.
József Jankovics, RMPE(Old Hungarian Prose Texts) vol. 6/1, p.
317 – (eu nu pot face un pas, rosti sau scrie un cuvânt, fără a fi
spionat). sursa internet.
5 Daia Săsească (germ. Denndorf, ung. Szàszdàlya) este menţionată
constant în documente cu numele Dalia (1280), Dala (1289), Dalida
(1309), Dalya (1322), Dulia (1345-1347), Dallendorf (1488),
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unei familii de saşi, imigranţi germani, care se
stabiliseră în Transilvania în jurul secolelor XII-XIII.
Colonizarea a fost incepută de Géza al II-lea7 al
Ungariei, cu sarcina iniţială ca aceştia să constituie
protecţia frontierelor ţării. Cu toate acestea, ei au fost
selectaţi, deoarece au fost preferaţi meseriaşii cu
abilităţi în minerit şi micile meşteşugării. Ei şi-au
păstrat drepturile dobândite permanent din secolul al
treisprezecelea, au construit oraşe fortificate, care au
devenit cetăţi de apărare, nu doar a populaţiei, ci şi a
culturii şi independenţei lor economice. Cele mai
multe dintre ele au fost transformate în bastioane ale
luteranismului după reformă şi au rămas fideli
religiei lor, conform libertăţii religioase proclamată în
1568 de către principele Transilvaniei, Ioan al II-lea
Sigismund8, el însuşi un convertit unitarian. Aceasta a
stabilit patru religii oficiale în Transilvania: luterană,
calvinistă, catolică şi unitariană. Capacitatea lor de a
rezista nu se mai putea baza decât pe legătura
puternică cu oraşele germane, iar populaţia resimţea
mereu relativitatea independenţei lor economice. În
acest context s’a născut Kelpius dintr’o familie de
clerici, tatăl, Johann Georg era pastor luteran, fratele
său mai în vârstă, Martin a fost rector al şcolii din
Sghişoara. În anul 1685 când avea treisprezece ani,

Dellenderf (1523), Szàsz Dallya (1733), Dallya (1760-1762), Daja
(1850), iar din 1854 Dalya, Denndorf şi Daia. Numele satului ar
proveni din germană însemnând adâncitură (aşezarea satului într-
o vale adâncă, înconjurată de dealuri, îi justifică numele). Conform
tradiţiei locale, la început comunitatea săsească din Daia avea
câteva colibe sărăcăcioase, amenajate în jurul unei bisericuţe. Satul
este menţionat pentru prima dată într-un document emis în 1280,
prin care se atestă vânzarea unei mori în Agnita, la care este martor
Petru din Daia. Dintr-un act întocmit ulterior reiese că nobilul
Petru era fiul lui Henneng, căruia istoriografia săsească îi atribuie
întemeierea aşezării. La mijlocul secolului al XV-lea, un alt nobil
din Daia joacă un rol important în viaţa comunităţii şi chiar dincolo
de graniţele ei. În 1431, Valentin, fratele său, Emmerich, şi nobilul
Johann împart între ei lacurile cu peşti din zonă. Posesiunea este
întărită, în 1470, printr-un act al capitlului Bisericii Transilvaniei. În
1451, Valentin merge împreună cu sibianul Mathias la regele
Sigismund. Ei reprezintă comunitatea săsească din Transilvania,
pledează în faţa regelui pentru ridicarea vămilor saşilor din cele
şapte scaune ale Provinciei Sibiului şi obţin o scrisoare de
protectorat. (extras din Comuna APOLD Studiu monografic complex -
Nicolae Edroiu, Mariana Pintilie, Dorin Pintilie, Valentin Orga,
Cosmin Budeancă, Bogdan Iacob, Editura Eurodidact, Cluj Napoca,
2003)
6 Deşi nu există detalii recente despre viaţa lui Kelpius în
Transilvania, am găsit câteva date puse la dispoziţie de Loja
Johannes Kelpius din Boston după Karl Kurt Klein, Magister
Johannes Kelpius Transylvanus, der Heilige und Dichter vom
Wissahickon in Pennsylvanien', in Festschrift seiner Hochwürden D.
Dr. Friedrich Teutsch gewidmet zu seinem 25 jährigen Bischofs-
Jubiläum vom Ausschuß des Vereins für Siebenbürgische
Landeskunde (Hermannstadt, 1931)
7 Rege al Ungariei (1141-1162)
8 Voievod al Transilvaniei (1570-1571)

Kelpius  a rămas orfan de tată şi cei mai buni prieteni
ai familiei l-au ajutat să’şi continuate (Michael Deli,
primarul Sighişoarei, contele Valentin Franck şi
Johann Zabanius, notar din Sibiu). Astfel Kelpius a
fost înmatriculat la Universitatea din Tübingen în
1687, iar numele lui este alături de Zabanius în
registrul de matricol, compunând un poem laudativ
pentru acesta din urmă. Se consemnează apoi, după o
scurtă perioadă petrecută la Leipzig, că primeşte titlul
de Magister la Universitatea din Altdorf lângă
Nürnberg în 1689. Subiectul tezei sale este Theologiae
Naturalis, Seu Metaphysicae Metamorphosin, sub
moderamine Viri–M.Dan. Guilh. Molleri, pro summis
honoribus, & privilegiis philosophicis leditime obtinendis,
die 15 Jun. (Altdorf, 1689).9 La doar şaptesprezece ani
avea numele pe pagina de titlu al unei alte cărţi,
Theologiae Scylla - o privire de ansamblu asupra
polemicilor religioase remarcate la Părinţii Bisericii
creştine, lucrare contrasemnată şi de Johann
Fabricius, profesor de teologie în Altdorf din 167710.
În 1704 Fabricius a publicat un alt studiu amplu
despre controversele dintre creştini,11 în acelaşi timp
subliniind diferenţele dintre romano-catolici şi
calvinişti, remarcând baza lor comună (la solicitarea
prinţului de Braunschweig-Lüneburg în efortul de a
facilita căsătoria fiicei sale cu regele Spaniei)12.

Kelpius a publicat, de asemenea, opiniile sale cu
privire la utilizarea operelor lui Aristotel în educaţia
creştină a tineretului în 1690.13 În lucrările sale el este
adeptul unei teologii paşnice, înfrăţirea tuturor
trecând pe primul plan al conferinţelor sale ţinute la
universitate.14 Ceea ce este interesant este că despre
Kelpius nu s’a mai auzit nimic în Europa după
emigrarea sa în America. În Transilvania luteranii nu
erau sensibili la ideile radicale şi la dogme noi.
Gândirea sa mistică şi pacifistă nu a influenţat
practica religioasă a saşilor, nimeni nu a promovat o

9 Julius Friedrich Sachse (1842-1919), The German Pietists of
Provincial Pennsylvania
10 Scylla Theologica aliquot exemplis Patrum & Doctorum Ecclesiae, qui
cum alios refutare laborarent, fervore disputationis abrepti in contrarios
errores misere inciderunt, ostensa atque in materiam disputationis
proposita a Joh. Fabricio S. Theol. Prof. Publ. & M. Joh. Kelpio Dalia-
Transylvano Saxone (Altdorf, 1690)
11 Consideratio variarum controversiarum cum Atheis, Gentilibus,
Iudaeis, Mohamedanis, Socinianis, Anabaptistis, Pontificiis, Reformats
(Helmstedt, 1704)
12 Daß zwischen der Augsburgischen Konfession und Katholischen
Religion kein sonderlicher Unterschied sei (Cologne, 1707)
13 Inquisitio an ethicus Etnicus aptus sit Christianae Juventutis
Hodegus? sive: An juvenis christianus sit idoneus auditor Ethices
Aristotelicae? Resp. Balthas. Blosio (Nuremberg, 1690)
14 Harold Jantz, 'Deutschamerikanischer Literatur. Einige weitere
Perspektiven', in Frank Trommler (ed.), Amerika und die Deutschen
(Opladen, 1986).
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reînnoire în credinţă, care să încorporeze profeţia
extatică ca bază de convingere religioasă, dar a
încurajat schimbările sociale şi economice din noua
Atlantidă. Poate a fost unul dintre motivele pentru
care el a părăsit continentul European.

Voi face o mică paranteză prezentându’l pe Johann
Jakob Zimmermann (1642-1693), teolog, matematician
şi astrolog15 ale cărui lucrări au avut o mare influenţă
asupra dezvoltării ulterioare a lui Kelpius. Ei s’au
întâlnit la Knorr von Rosenroth (1636-1689),  pastor
luteran în Sulzbach (un oraş în Bavaria), cunoscut atât
pentru imnurile sale cât şi pentru cunoştinţele sale
profunde în domeniul Kabbalei, fiind conducătorul
unui grup pan sofistic ce concilia aceasta cu dogma
creştină, armonizând cunoştinţele ştiinţifice în sinteza
unei uriaşe înţelepciuni. Rosenroth a publicat Cabala
denudata în două volume (Frankfurt, 1677/84), cu
speranţa de a determina cunoaşterea universală, un
obiectiv  împărtăşit de behmenişti 16 şi rosicrucieni.
Mai târziu versurile lui Kelpius îşi regăsesc înspiraţia
în aceste imnuri. Zimmermann însuşi era un discipol

15 născut la Vaihingen, Württemberg, Zimmermann a studiat la
Universitatea din Tübingen
16 denumirea în limba engleză pentru învăţăturile mistcului şi
teosofului german Jakob Böhme (1575-1624).

pasionat al lui Boehme. Interpretarea lui asupra
cometei din 1680 şi a altor semne astrologice s’au
dovedit a fi cruciale pentru Kelpius. În Cometoscopia
sa (1681) Zimmermann interpretează mişcarea acestui
corp ceresc nou de la est la vest, ca un vestitor al
pedeapsei lui Dumnezeu şi iminenţa Judecăţii de
Apoi. Aceasta ar aduce foamete, război în restui lumii
dar nu şi în America.17 Era vorba de cometa Halley
ce anunţa evenimentele din Franţa anului 1681 şi a
avansării otomane spre Viena din 1694. Descrierea
falsului Babel al bisericilor care nu mai erau conforme
credinţei în Cristos şi unificarea adevăratelor credinţe
păreau a fi noi profeţii, instrumente pentru a dezvălui
mesajul ascuns al lui Dumnezeu pentru om. În
conformitate cu această doctrină Dumnezeu nu a
încetat lucrarea sa prin minuni după Rusalii şi iniţiaţii
pot primi încă mesajele lui în mod direct. Acest lucru
ar însemna că textele lui Boehme sunt la fel de
importante în interpretarea viitorului, ele constituind
în sine ştiinţa de carte a proorocilor, precum cele
menţionate la Johann Amos Comenius18 în Lux in
tenebris (1657), surse importante de înţelegere cu
privire la cele ce vor veni.

17 Zimmermann a publicat două volume: Cometo-Scopia oder
Himmel-gemäser Bericht: mit müglichstem Fleiß darstellende …
Außdeutung deß mitten im Novembri 1680.sten Jahrs
entstandenen und biß in den Anfang Februarii 1681. erschienenen
grossen Wunder-Sterns und Cometens … (Stuttgart, 1681) şi
Cometo-Scopia oder Himmel-gemäser Bericht ... 2 Cometo-Scopiae
Pars Altera. Oder Fortsetzung Gnädigst anbefohlenen Bedenckens
Uber den neulichen Cometen Welcher im Monath Novembri
erschienen und auch wiederumb unter die Sonnen-Strahlen sich
verborgen ... (1681), relevând instrumente şi metode precise de
calcul.
18 Filosof, teolog, pedagog, (1592-1670), episcop al Fraţilor din
Boemia (Moravia), promovând ascetismul, biserica timpurie şi
disciplina sa
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După publicarea cărţii, Zimmermann s’a stabilit
în Hamburg şi Rotterdam, unde a început să
organizeze un grup separatist, numit capitulul
perfecţiunii, din care făcea parte şi Kelpius. El a
publicat acolo Grundforschende Gespräch, un dialog
confessional al creştinilor, republicat apoi în
Philadelphia (1695), probabil de către cineva, strâns
legat de grupul lui Kelpius.

6. Cunoaşterea de sine.
Fii luminii. In AmericaAmerica

Pe 18 aprilie 1694 grupul pietist a părăsit coasta
Angliei cu nava "Sara Maria Hopewell" ce fusese
achiziţionată în Londra (Kelpius o angajase la 7
februarie 1694) şi după o călătorie plină de
evenimente a ajuns la ţărmul atlantic al Virginiei, pe
12 iunie. Kelpius a interpretat trecerea prin valuri de
furtună, conflictele repetate pe mare, ca treptele unor
încercări în crediţa lui Dumnezeu. La unsprezece zile
de la debarcare depuseseră deja jurământul de
credinţă faţă de America şi s’au îndrepat spre colonia
germană din Philadelphia.

Membrii capitulului de perfecţie ce se adunaseră
în Halberstadt şi Magdeburg (două oraşe germane
mai tolerante) şi apoi la Rotterdam, se pregătiseră să
înceapă cu o simplă desagă în spinare pelerinajul lor
în America. Între timp Zimmermann murise lăsând
întreaga sa bibliotecă, învăţăturile lui Boehme şi
Kabbala noului lider, Johannes Kelpius, cu toţii
stabilindu-se la Londra în acelaşi timp cu fondarea
Societaţii Philadelphia. Taxa de înscriere a fost de 120
₤, şi noii pietişti doreau să emigreze împreună cu
familiile lor în America. Mai târziu, apreciind
numărul mare al celor care nu puteau achita această
sumă, quakerilor19 ce li s’au alăturat li s’a stabilit un
cuantum de doar 20 ₤., acoperind costurile şi cu unele
donaţii ale membrilor din Olanda. Unii însă s’au
reîntors în Germania, ceea ce demonstrează că ei nu
erau chiar un grup monolit, cu un obiectiv comun,
gata să se supună liderilor şi să treacă prin greutăţi de
lungă durată. Au existat, deci, cel puţin două motive

19 nume diferite au fost atribuite şi la fel şi azi referitor la aceste
reforme, credicioşii având sentimental de adevăraţi creştiuni, li se
atribuia numele de "Saints", "Children of the Light" and "Friends of
the Truth", după diverşi termeni din Noul Testament şi după
membrii comunităţilor dreştinismului timpuriu, reflectând
importanţa centrală a lui Cristos ca lumină interioară ce oglindeşte
condiţia adevărului individual. Quakerii nu erau cum nici azi nu
sunt decât o frăţie.

pentru emigrarea din Germania. În primul rând a fost
idealul libertăţii de conştiinţă şi perspectiva de a
obţine o oportunitate pentru un nou început material
după ce ar fi părăsit o ţară sfâşiată de război. Unii au
fost cu siguranţă împinşi numai de către acest ultim
motiv. În jurnalul său, Kelpius menţionează o serie de
evenimente care duc la excluderea unor membri: Altă
parte a fost exclusă la Londra, din cauza unor
comportamente depravate (conflicte între ei şi cu marinarii,
lupte, injurii şi lovituri, femei bătute...).20 Cu toate că nu
toate conflictele au fost menţionate, s’au păstrat
relatări despre multe animozităţi care au fost ascunse
lumii exterioare. Apoi au mai fost plătiţi încă 30 ₤ și
încă 15 ₤ deoarece a apărut necesitatea unei întârzieri
a călătoriei la Plymouth. Fără un ajutor financiar nu
ar fi fost posibilă această călătorie, şi chiar dacă  sunt
omise detaliile privind situaţie materială dificilă şi
textele se concentrează pe problemele spirituale,
scrisorile celor din Olanda şi Philadelphia
demonstrează o acţiune concertată de întrajutorare a
grupului. Traducerile din Boehme în Anglia au ajutat
cercurile radicale ale pietiştilor germani. Idealul
exodului din lumea păcătoasă (Babel) era pregătirea
celei de-a doua întoarceri a lui Cristos pentru domnia
Sa de o mie de ani. Publicaţiile grupului Philadelphia
şi corespondenţa dintre cele două grupuri, Capitulul
de Perfecţie şi Societatea Philadelphia, cu
particularităţi distincte pentru început sunt relevante
în acest sens. În scrisorile existente există şi referiri la
cărţi şi, eventual, manuscrise trimise pietiştilor de la
Londra în 1699, la cinci ani după plecarea lor. Se
poate presupune ca Kelpius le-a arătat sau a trimis
copii sau extrase cu scrisorile sale, parte integrantă
din planurile sale. Când în 1698 unul dintre pietişti
s’a întors în Europa pentru a recruta mai mulţi
membri în capitul, el a cerut philadelphienilor să li se
alăture. Nu se cunoaşte motivul pentru care nu s-au
alăturat comunităţii din Pennsylvania, dar contactul
dintre ei a rămas, determinând o reformă cu noi
trăsături religioase în Europa21. După sosirea lor în
America, în Germantown, ei au constatat că în
Philadelphia existau destule conflicte şi orgolii între
George Keith, Quakerii scoţieni şi Prietenii

20 The Diarium of Magister Johannes Kelpius , trans. and ed. Julius
Friedrich Sachse, Part XXVII of a Narrative and Critical History
Published by The Pennsylvania-German Society (The
Pennsylvania-German Society Proceedings and Addresses at
Lancaster, PA., November 13, 1914, XXV) (Lancaster 1917)
21 dintr-o scrisoare a lui Kelpius către Steven Mumfort, fondatorul
de Ziua a Şaptea Biserica Baptista de la Long Island, în 1699, (The
Diarium of Magister Johannes Kelpius)
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Pennsylvaniei. George Keith22 insista pe o serie de
probleme dogmatice, una dintre cele mai importante
fiind învierea trupului lui Cristos, cu care alţii nu
erau de acord El a fost un oponent al sclaviei şi s’a
întors în Europa la vremea când pietiştii plecau în
America, dar schisma provocată de opiniile sale a
persistat. El fondează frăţia Quakerilor creştini,
practicând de asemenea exorcizarea, expulzarea a tot
ce este necurat şi blestemat în sinele uman. Membrii
capitulului au realizat un program educaţional
adresat tinerilor, construind un edificiu din lemn,
Tabernaculul23, locuinţe, o sală uriaşă de clasă şi una
pentru serviciile religioase. Tot aici, pe acoperiş, a fost
instalat un observator al cerului în aşteptarea
semnelor ce să arate noul mileniu, ei aplecându-se şi
asupra religiei indigenilor, a pieilor roşii pe care albii
îi alungaseră, cucerindu-le pământurile. Dorind
convertirea acestora din urmă la creştinism se
gândeau dacă aceștia nu erau de fapt urmaşii
triburilor pierdute ale Israelului. S’a realizat de
asemenea o importantă bibliotecă.

Kelpius spunea: Ne cereți să credem în Creatorul şi
Păstrătorul Cerului și Pamântului, deși nu credeți cu
adevărat în El, nici nu vă încredeți în El. Ceea ce aţi
realizat acum e un pământ comun între noi şi prietenii
noştri. Luați acum aminte, zi şi noapte, cum ați putea să'l
păstraţi, astfel încât nimeni să nu vi'l poată lua. Într-
adevăr, sunteţi nerăbdători, dincolo de sfârșitul vieţii
voastre împărţiţi'l însă la rândul vostru copiilor. Acest
conac pentru acest copil, celălalt conac pentru acel copil.
Dar noi nu avem decât credinţa în Dumnezeu, Creatorul şi
Păstrătorul Cerului şi al Pământului. El păzeşte soarele, El
a păstrat părinţilor noştri o existență de cât mai multe luni
(pentru că nu contau anii). El ne păzeşte acum şi noi
credem şi suntem siguri că El va
păstra, de asemenea, copiilor noştri,
celor ce vor veni după noi, şi pentru
ei, un viitor, pentru că și noi credem
acest lucru, noi neavând să le lăsăm
nicio palmă de pământ.

Adresându-se pietiştilor,
Kelpius se declara ca fiind
mulţumit de Sufletul iubitor al
lui Dumnezeu, raportându-se la
textul din Apocalipsa 12:6,
combinat cu misticismul lui
Boehme din Sophia; aceasta a fost
piatra de temelie a eshatologiei

22 George Keith, predicator scoțian, alăturat quakerilor în 1663,
preot anglican (1638-1716)
23 Tabernaculul era un dormitor pentru studenţii comunităţii

lor. În textul biblic o femeie apare în faţa lui Ioan şi dă
naştere unui copil de sex masculin. În timpul naşterii
un dragon coboară din cer şi încearcă să ia copilul,
care la rândul său, este absorbit în ceruri.

Femeia fuge în pustie într-un loc
pregătit pentru ea, unde ea va fi protejată
1260 de zile. În interpretarea lui Kelpius
femeia a fost Sophia Fecioara, al cărui
copil, Isus a fost salvat din ghearele
Anticristului. Ramasita a bisericii
adevărate adevărul rămâne ascuns şi
aşteaptă să se reunească cu mama sa
spirituală. Reuniunea va fi posibilă abia
peste o mie de ani. Aceasta alegorie este
tratata cu mai multe detalii într’una din
scrisorile lui Kelpius care descrie starea
din pustie, interpretarea sa din exilul fizic
şi mental. El aminteşte că în primul rând
pustia este locul unde atât de mulţi
dintre profeţii bibliei s’au pregătit pentru

chemarea lor religioasă. Exilul pietiştilor a putut
astfel servi ca o desăvârşită unitate pentru
întâmpinarea eveni-mentelor dramatice pe care le-au
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întâmpinat. După ei există trei grade spirituale, starea
de steril fiind prima, a ignoranţei, a sentimentului de
fiinţă pierdută în lume. În al doilea stadiu, benefic,
care se poate realiza printr’un efort constant de
adaptare a eforturilor personale, se realizează
menţinerea unei conştiinţe spirituale. Acest nivel este
deschis tuturor care doresc sincer obţinerea
adevărului şi ştiu ce înseamnă perseverenţa. Este o
stare de completă deschidere pasivă în faţa lui lui
Dumnezeu, ce poate aparţine cuiva pregătit să se
abţină de la gânduri iraţionale şi dăruit rugăciunii.
Kelpius a descris această condiţie, cu o metaforă a
botezului: "Aceasta este o zi de bucurie şi de triumf,
atunci când se mişcă Duhul Sfânt şi El limpezeşte
apele in inimile noastre, astfel încât această primăvară
pătrunde plină de viaţă în sine şi ochii se cuprind
într-o dulce bucurie de lacrimi: O, Tu apă binecuvântat
sfinţită, cine nu ar dori să fie botezat cu tine în fiecare zi."

Pe de altă parte cea de-a treia stare aparţine celor
aleşi, precum au fost Moise, David sau Paul, în care
uniunea spirituală cu Dumnezeu conduce la cea mai
înaltă înţelepciune pe care o poate atinge forma
umană, uniunea mistică.

Tâlcul filosofiei din poemele, psalmii şi
învăţăturile lui Johannes Kelpius este enigmatic
pentru cei neiniţiaţi, hermeneutica încercând referinţe
în astrologie, numerologie şi exegezele Scripturii.

El prezintă aceste trei stări prin
care oamenii cuprinşi de calităţi şi
circumstanţe îşi ridică vălul pentru
a pătrunde în profunzimea lor:
dac’ar fi să număr timpul imuabil,
atingându’i doar rădăcinile în
patruzeci de Zile Solare pentru o Nouă
Naştere şi patruzeci şi două de Luni
ori Nopţi pentru cele străvechi n’aş
măsura de la Marea Roşie a Vechii
Naşteri până la Iordanul noilor
timpuri şi încă asemenea o sută de
lucruri în plus24.

Fără îndoială, magistrul ajunsese în cea de-a doua
stare iniţiatică cu speranţa pătrunderii în cea de-a
treia, dorindu’şi nu moartea fizică ci ridicarea la cer
precum Ilie. Pentru cei care ştiu, trecerea sa prin
adevărata biserică în rândul frăţiei invizibile conduce
la o singură concluzie, aceea că, fără ca el să se
dezvăluie, scrierile sale aparţin unui iniţiat
Rosicrucian, gândirea lui liberală alăturându-se
marilor gânditori şi practicieni ai vechii mişcări
universale.

24 The Diarium of Magister Johannes Kelpius

Prezenţa temei pictată şi de Alphonse Maria
Mucha25 Woman in the Wilderness, la mulţi mari
romancieri şi poeţi în literatură relatează observarea
unei disoluţii sociale iminente. Autor de imnuri,
continuând linia poeziei religioase germane, el
îndeamnă la umilinţă, altruism, şi experienţe mistice
care să amelioreze despărţirea de divinitate printr’o
nouă naştere. În general se poate vorbi de o
condensare a poeziei protestante germane cu
determinism baroc dar care se desprinde prin
concizia mesajului hermetic:

Apoi luând calea dreaptă şi-un ciocan
În mâini încrezătoare,  nu în van.

Domnu’i văzu nenorocirea, tulburarea.
În cremene loveşte până când o flacără apare

şi aprinde’n opaiţ lumină mare.
Lanţurile de la glezne se desprind şi pare

minune când încătuşarea ca prin magie îi dispare.
Şi după toate-acestea, cu lumina’n mână

dă foc la închisoare şi prin flăcări, dorinţa şi-o îndrumă26.

25 Pictor, francmason şi rosicrucian ceh
26 Johannes Kelpius, Poems (t.n.)
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Eine kurtze und begreifliche Anleitung zum stillen
Gebet, (Philadelphia, 1700), A Short, Easy and
Comprehensive Method of Prayer (Philadelphia, 1761)
reprezintă într’un stil simplu, direct devoţiunea sa
literară, model pentru literature contemporană a
multora dintre scriitorii ce se apleacă asupra relaţiei
dintre Dumnezeu şi oameni. Kelpius a devenit repede
o legendă. Charles Brown27 descrie în Wieland (1798)
epopeea lui Kelpius şi accentuează asupra prezenţei
doctrinelor mistice ale lui Jacob Boehme, a Kabbalei şi
filosofiei rosicruciene în viaţa şi opera lui. In
contextul scrierilor ordinului său hermetic el face
referinţe asupra influenţelor legendelor din ţinutul
natal al maestrului Kelpius, îmbinându-le cu propria
sa imaginaţie utopică, umbrele căzând în faţa
iluminării, un  ţinut de basm, de paranormal. Plină de
mister, tensiuni, crime, demoni, căutări, societăţi
secrete şi putere divină este şi romanul lui
Ardenheim28, un extraordinar corolar al grotescului,
terifiantului şi sublimului încorporate într'un singur
model uman, cel pe care îl luase pentru un important
personaj şi George Lippard, prieten cu Edgar Allan
Poe. El se apleacă asupra tabernaculului şi locurilor
dragi lui Johannes Kelpius, căsătorindu-se chiar acolo
la mijlocul nopţii. Acestea au fost creaţiile literare ale
epigonilor secolului 19. Dar şi în 1921. J.A. Weishaab
of Williamsport publică un roman29 inspirat din
cartea biografică a lui Julius Sachse despre magistrul
Kelpius

27 Charles Brockden Brown (1771 – 1810) este privit ca cel mai mare
romancier American de dinaintea lui James Fenimore Cooper.
28 Paul Ardenheim: Monk of Wissahickon
29 The Tabernacle of the Wissahickon

Societatea creată în miezul filosofiei rosi-cruciene
a înrâurit ca o şcoală de viaţă fundamentală pe toţi
marii părinţi ai naţiunii americane. La izvorul
înţelepciunii revărsate de Johannes Kelpius s’au
adăpat majoritatea autorilor Declaraţiei Drepturilor
Omului şi ai Constituţiei Americane, a celor ce au
înfăptuit primele mari loji ale francmasoneriei
speculative pe noul continent şi rosicrucianismului
contemporan. Mulţi scriitori au relatat viaţa şi opera
lui, unii fiind chiar adepţi ai lui Emanuel
Swedenborg, care în lucrarea sa din 1764 Apocalypse
Revealed scria despre statusul babilonian al bisericii
depărtate de puritatea sa iniţială, despre corupţie şi
confuzie, în aşteptarea Noului Ierusalim, pregătit ca o
fecioară în aşteptarea bărbatului ei30. Realizarea
memorialului Kelpius în 2004 de către Philadelphia
Historical and Museum Commission în Fairmount
Park aminteşte poezia şi muzica, astronomia şi
cunoştinţele despre natură ale celor care aşteaptă un
nou mileniu. Peştera în care Johannes Kelpius se
retrăgea pentru meditaţie şi contemplare rămâne o
moştenire vie a spiritului pentru cei ce văd în
simbolul crucii întrandafirate renaşterea Tradiţiei,
firul roşu al civilizaţiei dăruite pământului de Marele
Creator.

Conexiunea cu Europa, religie, occultism,
esoterism, transcendentalism, iată marea reuşită a
mesajului ajuns în vestul lumii din pământ românesc,
acelaşi împărtăşit în est de Dimitrie Cantemir.

30 Jacob Duche, A short Account of The Hon. Emanuel Swedenborg, and
his Theological Writings (Bolton, 1797)
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referinţe asupra influenţelor legendelor din ţinutul
natal al maestrului Kelpius, îmbinându-le cu propria
sa imaginaţie utopică, umbrele căzând în faţa
iluminării, un  ţinut de basm, de paranormal. Plină de
mister, tensiuni, crime, demoni, căutări, societăţi
secrete şi putere divină este şi romanul lui
Ardenheim28, un extraordinar corolar al grotescului,
terifiantului şi sublimului încorporate într'un singur
model uman, cel pe care îl luase pentru un important
personaj şi George Lippard, prieten cu Edgar Allan
Poe. El se apleacă asupra tabernaculului şi locurilor
dragi lui Johannes Kelpius, căsătorindu-se chiar acolo
la mijlocul nopţii. Acestea au fost creaţiile literare ale
epigonilor secolului 19. Dar şi în 1921. J.A. Weishaab
of Williamsport publică un roman29 inspirat din
cartea biografică a lui Julius Sachse despre magistrul
Kelpius

27 Charles Brockden Brown (1771 – 1810) este privit ca cel mai mare
romancier American de dinaintea lui James Fenimore Cooper.
28 Paul Ardenheim: Monk of Wissahickon
29 The Tabernacle of the Wissahickon

Societatea creată în miezul filosofiei rosi-cruciene
a înrâurit ca o şcoală de viaţă fundamentală pe toţi
marii părinţi ai naţiunii americane. La izvorul
înţelepciunii revărsate de Johannes Kelpius s’au
adăpat majoritatea autorilor Declaraţiei Drepturilor
Omului şi ai Constituţiei Americane, a celor ce au
înfăptuit primele mari loji ale francmasoneriei
speculative pe noul continent şi rosicrucianismului
contemporan. Mulţi scriitori au relatat viaţa şi opera
lui, unii fiind chiar adepţi ai lui Emanuel
Swedenborg, care în lucrarea sa din 1764 Apocalypse
Revealed scria despre statusul babilonian al bisericii
depărtate de puritatea sa iniţială, despre corupţie şi
confuzie, în aşteptarea Noului Ierusalim, pregătit ca o
fecioară în aşteptarea bărbatului ei30. Realizarea
memorialului Kelpius în 2004 de către Philadelphia
Historical and Museum Commission în Fairmount
Park aminteşte poezia şi muzica, astronomia şi
cunoştinţele despre natură ale celor care aşteaptă un
nou mileniu. Peştera în care Johannes Kelpius se
retrăgea pentru meditaţie şi contemplare rămâne o
moştenire vie a spiritului pentru cei ce văd în
simbolul crucii întrandafirate renaşterea Tradiţiei,
firul roşu al civilizaţiei dăruite pământului de Marele
Creator.

Conexiunea cu Europa, religie, occultism,
esoterism, transcendentalism, iată marea reuşită a
mesajului ajuns în vestul lumii din pământ românesc,
acelaşi împărtăşit în est de Dimitrie Cantemir.

30 Jacob Duche, A short Account of The Hon. Emanuel Swedenborg, and
his Theological Writings (Bolton, 1797)
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Bogdan Constantin DOGARU

Societăţi Discrete
din Focşani şi
Odobeşti

nalizând existenţa societăţi-
lor discrete din fostul Judeţ
Putna (actualmente Vran-

cea), numite de unii în mod exage-
rat secrete, constatăm că istoriogra-
fia este destul de săracă în relata-
rea unor aspecte din activitatea
acestor societăţi care grupau elita
cultural – ştiinţifică, economică şi
politică din această zonă a ţării.
Regăsim în aceste cluburi selecte
atât francmasoni dar şi membri ai
ordinelor iniţiatice şi societăţilor
fraterne evreieşti precum şi
personalităţi de renume din
mediul profan care au creionat
peisajul economic, social, politic şi
spiritual putnean. Deşi materialul
arhivistic, depistat până la ora
actuală este destul de sărac, redăm
totuşi mai jos câteva aspecte
referitoare la aceste Cercuri Intime
din Focşani şi Odobeşti dar şi la
Cercul Amiciţia.

La 7 septembrie 1919, în sediul
Camerei de Comerţ din Focşani,
are loc şedinţa de constituire a
Cercului Intim, club exclusivist şi
elitist ce urma să funcţioneze cu
chirie în imobilul deţinut de
Societatea Economia. S – a ales un
Comitet de conducere în care
figurau Simion Simionescu –
preşedinte, Gh. Tomulescu şi C.
Brătescu – vicepreşedinţi, Al.

Ionescu Ioan – secretar, G. P. Ilie –
casier, H. Kirmayer, Al. Alevra, D.
Ciomac şi Vasile Nicolau –
membri.  Această conducere trebu-
ia să conducă destinele Cercului
până la prima Adunare Generală
din decembrie 1920 când urma să
se aleagă alta nouă. Ceilalţi
membri fondatori erau: Duiliu
Zamfirescu, Sergiu Zamfirescu,
Gen. Dr. I. Macridescu, N. D.
Chirculescu, Irimia St. Pană, T.
Basarabianu, Ion I. Langa, Anton
M. Alaci, col. I. Bejulescu, Anton
Cristof, Panaite Georgescu, Rudolf
Gheorghiu, Ioan Ţăranu, Doctor
Panea, Ştefan Ferhat, Anton
Ferhat, Nicolae Ilie, doctorul
Brăileanu, Ştefan Simionovici, D. I.
Prodan, Gh. Ştefănescu, Vasile
Ţiroiu, V. Mamigonian, Ch. M.
Alaci, D. Neagu, Pandele Cappa-
to, Spiridon Cappato, Cristea
Solomon. Pe lângă membrii fonda-
tori, mai existau încă alte 3 catego-
rii, şi anume: permanenţi, tempo-
rari şi onorifici. Cei temporari nu
aveau domiciliul permanent în
Focşani. Mambrii fondatori sau
permanenţi care îşi mutau domici-
liul din Focşani puteau deveni, la
cerere, membri onorifici. În caz de
revenire îşi puteau redobândi
drepturile, cu condiţia achităţii
cotizaţiilor pe trimestrul în curs.

Scopurile declarate ale Cercu-
lui Intim erau: crearea condiţiilor
propice membrilor săi pentru a se
întâlni şi a – şi împărtăşi ideile şi
sentimentele lor; punerea la
dispoziţia membrilor a celor mai
însemnate scrieri şi publicaţii din
domeniul ştiinţelor, literelor şi
artelor, ţinându – i astfel pe toţi “în
curentul progresului ideilor şi
mişcării spiritului omenesc”; dez-
voltarea gustului exerciţiilor în aer
liber prin practicarea sporturilor (
tragerea la ţintă, jocuri, gimnastică
etc. ); propăşirea culturală şi
asistenţa nenorociţilor.

Adunarea Generală hotăra,
întotdeauna prin vot secret,
alegerea Comitetului de conducere
sau admiterea de noi membri.
Numele persoanelor propuse erau
trecute în liste iar votanţii ştergeau
din liste numele celor ce nu
doreau să fie admişi după care
îndoiau lista şi o introduceau în
urnă. Noii membri trebuiau să
întrunească 2/3 din voturile expri-
mate. Admiterea noilor membri se
făcea la recomandarea a doi
membri fondatori sau permanenţi
iar excluderile se făceau, de către
Comitetul de conducere, pentru
neplata cotizaţiilor şi pentru
“condamnări dezonorante”. Exista
şi situaţia celor care se retrăgeau

A
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din propria lor voinţă. Membrii
radiaţi, excluşi sau refuzaţi nu mai
puteau fi introduşi nici măcar
provizoriu în incinta Cercului.

Intrarea în saloanele clubului
era permisă doar membrilor
titulari. Un membru putea
introduce, doar provizoriu, o
persoană străină pe care o trecea
într – un registru special.
Interesant este faptul că
persoanele din afara Cercului care
erau rezidenţi în Focşani nu
puteau fi introduse decât o
singură dată. Jocurile “de hazard”
erau prohibite, doar cele de calcul
şi comerciale fiind premise.
Existau regulamente de joc şi un
comisar al Cercului care suprave-
ghea aceste activităţi. Datoriile
făcute la jocuri trebuiau plătite, de
regulă în 24 de ore, în caz contrar,
după trecerea a 48 de ore,
datornicul era propus Comitetului
de conducere pentru a fi exclus din
club. Un alt fapt care atrage atenţia
este că toate contestaţiile ce vizau
interpretarea statutelor sau regula-
mentelor şi aplicarea lor erau
judecate de către Comitet, ca primă
şi ultimă instanţă, împotriva
hotărârilor acestuia neputându –
se face apel.

Fondurile Cercului Intim erau
compuse din cotizaţiile anuale;
pentru fiecare membru  cotizaţia
era de 80 de lei, plătibili
trimestrial. Noii intraţi achitau şi o
taxă de 30 de lei. Din sumele
încasate, se deduceau cheltuielile
necesare întreţinerii Cercului,
restul beneficiului net fiind utilizat
astfel: 50% pentru amortizarea
capitalului de fondare a Cercului,
25 % fond de rezervă (în care intra
şi taxa de 30 de lei a noilor
membri), 10% pentru extinderea şi
îmbunătăţirea activităţilor Cercu-
lui şi 15% pentru scopuri culturale
şi opere de binefacere. În caz că
rămâneau mai puţin de 10 membri
activi, clubul se desfiinţa, avutul

său urmând a servi operelor de
binefacere în Oraşul Focşani31.

O altă societate discretă,
denumită tot Cercul Intim, care
mai mult ca sigur nu are legătură
cu societatea menţionată mai sus,
în ciuda denumirii care este
similară32, a fost înfiinţat la 26
aprilie 1924, în Focşani, de către
un grup de cetăţeni, ca o societate
anonimă pe acţiuni. Sediul socie-
tăţii era pe Str. Mihail Kogălni-
ceanu, într – un imobil cumpărat
de la Ecaterina Şt. Vasiliu. La
înfiinţare capitalul social era de
500.000 de lei, împărţit în 1000 de
acţiuni nominative a 500 de lei
fiecare care se puteau transmite
doar către membrii înscrişi în
Cerc. Obiectul de activitate al
societăţii îl constituiau: cumpără-
rile şi vânzările de imobile,
cumpărările şi vânzările de scrieri,
cărţi, publicaţii, lucrări de artă,
procurarea mijloacelor necesare
practicării sporturilor (alergări,
trageri la ţintă, arme, jocuri,
gimnastică), organizarea de excur-
sii în ţară şi străinătate, organiza-
rea de conferinţe literare şi ştiinţi-
fice, şedinţe muzicale şi teatrale.

Din primul Consiliu de
Administraţie, ales pe timp de 4
ani de Adunarea Generală, au
făcut parte: Alexandru Alevra –
preşedinte, Vasile Nicolau şi
Gheorghe Tomulescu – vicepreşe-

31 Arhivele Naţionale Vrancea, fond Prefectura
Judeţului Putna, ds. 17/1919, f. 159 – 167.
32 Avem în vedere atât organizarea diferită ca
persoană juridică şi morală, membrii ei dar şi
scopurile declarate.

dinţi, C. T. Tatovici, Gheorghe Ilie,
Anton Cristof, Herman Kirmaier,
Constantin Brătescu, Ştefan
Simionovici – membri. Valeriu
Sterian, Dimitrie Munteanu şi
Dimitrie Neagu au fost desemnaţi
cenzori iar Ştefan Robovici,
Neculai Ilie şi Rudolf Neiger –
cenzori supleanţi33.

Cercul Amiciţia34 s – a consti-
tuit la 22 mai 193435 la iniţiativa
numiţilor: Alexandru Alevra –
avocat şi proprietar (preşedinte),
colonelul pensionar Miltiade Miro-
nescu (vicepreşedinte), căpitanul
pensionar Lascăr Nicolau (casier),
C. Topşa – avocat, G. Mateescu –
avocat, Ghiţă Avram, Rudolf
Neiger, Alfred Calistrat, Maior
Penciu, Pane Vernescu, Jack
Ianconescu – avocat, colonelul
pensionar D. Caian, Petrache Boiu
–proprietar, N. Al. Constantinescu
– avocat, St. Tolescu, G. Ştefăniu,
M. M. Stavarache, Vasile Şerban şi
Gabriel Abramovici – avocaţi, toţi
din Focşani.

Scopul înfiinţării Cercului era:
pentru a strânge legăturile de
prietenie între membri, cu exclu-
derea oricărei idei politice, pentru
a împărtăşi între ei ideile şi
cunoştinţele ştiinţifice şi economice
pentru profitul intelectual al fiecă-
ruia, pentru a pune la dispoziţia
membrilor săi cele mai de seamă
scrieri în domeniul economic şi
ştiinţific, pentru a populariza prin
conferinţe cunoştinţele ştiinţifice şi
economice, pentru a asigura
membrilor distracţii intelectuale ca
şah şi table, cu excluderea jocurilor
de noroc.

Membrii Cercului erau cei
fondatori la care se adăugau cei

33 Arhivele Naţionale Vrancea, fond Tribunalul
Putna – Secţia I, ds. 39/1924. Vezi statutele
autentificate la nr. 1385/26 aprilie 1924.
34 Mai degrabă această societate aş considera – o
continuatoarea Cercului Intim constituit la 1919
dacă este să ne luăm după conţinutul Statutelor,
apropae identic şi după compoziţia membrilor.
35 Arhivele Naţionale Vrancea, fond Tribunalul
Putna – Secţia I. Vezi procesul – verbal şi
statutele autentificate la nr. 930/1934 din
dosarul cu acte autentice pe 1934.
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aderenţi. Persoanele care erau
condamnate pentru fapte infaman-
te sau care se comportau imoral nu
erau primite în societate, sau dacă
erau deja membre, erau excluse.
Cel care dorea să devină membru
trebuia să adreseze o cerere
preşedintelui şi avea nevoie de
recomndarea a doi membri din
Cerc. Membrii aderenţi trebuiau să
întrunească majoritatea absolută a
membrilor comitetului de condu-
cere al Cercului. Taxa anuală
plătită de fiecare membru era de
200 de lei. Frecventarea cercului
nu era permisă decât membrilor
săi. Un membru putea introduce
provizoriu o persoană străină dar
avea obligaţia de a o trece într –
un registru special.

Un Cerc Intim, denumit şi
Club Intim, a luat naştere şi la
Odobeşti, la 7 decembrie 1919, din
iniţiativa administratorului de
plasă Alexandru St. Eremia. În
şedinţei membrilor fondatori,
ţinută în localul Primăriei, a fost
ales un Comitet de conducere
compus din: avocatul Gogu
Georgescu - preşedinte, adminis-
tratorul de plasă  Alexandru St.
Eremia - vicepreşedinte, proprie-
tarul Dimitrie Mititelu - cenzor,
proprietarul N. Macovei - cenzor,
doctorul Gh. Băiatu – medicul
Spitalului din Odobeşti, proprie-
tarul Spiridon Helciu - secretar,
doctorul I. Leibovici - cenzor, pro-
prietarul Florea Untu, farmacistul
Gh. Munteanu - casier, proprieta-
rul Ghiţă Vasiliu şi proprietarul N.
I. Nicolau.

Încă de la articolul 1 al
Statutelor se preciza faptul că, în
interiorul clubului, sunt interzise
discuţiile politice.

Scopurile înfiinţării cercului
erau: de a procura membrilor săi
un loc comun de întâlnire,
distracţie şi petrecere, „mijloc care
dă ocaziune tuturor, ca prin
discuţiune să se dea curs ideilor şi
sentimentelor lor şi astfel, cunoscându
– se mai bine, a întreţinea relaţiuni

amicale şi chiar frăţeşti, primele
elemente indispensabile ale unei
societăţi bine alcătuite şi bine
îndrumate pentru viitor”; să asigure
membrilor diverse scrieri, ziare şi
reviste din ţară şi străinătate şi să
ţină conferinţe şi disertaţii econo-
mice, ştiinţifice, sociale şi culturale.

Membrii erau de două
categorii, fondatori (care semnase-
ră procesul – verbal de constituire
a Cercului Intim la 7 decembrie
1919) şi aderenţi.   La început, toţi
plăteau o taxă de înscriere de 100
de lei, cotizaţia lunară fiind de 10
lei. Cei care nu plăteau cotizaţia 3
luni la rând erau excluşi, putând fi
reprimiţi dacă achitau cotizaţiile
restante la care se adăuga
cuantumul taxei de înscriere. Noii
membri erau primiţi doar la
recomandarea a doi membri din
club, cererea candidatului, rezolu-
ţionată de preşedinte, rămânând
afişată timp de 7 zile pe saloanele
Cercului Intim înainte de a fi
supusă la vot. Erau consideraţi
admişi doar cei care întruneau 3/4
din voturile membrilor fondatori.
Cei respinşi mai aveau dreptul să
facă o nouă şi ultimă cerere de
primire abia peste o lună.

Chestorul clubului suprave-
ghea desfăşurarea jocurilor şi
asigura ordinea în club. Împotriva
hotărârilor sale, ca primă instanţă,
se putea face apel la Comitetul de
conducere care hotăra cu
majoritate de voturi.

Excluderile erau făcute de
Comitet cu majoritate de 3/4 şi

interveneau atunci când:  nu se
respectau regulile şi regulamentele
clubului, se divulga în afară ceea
ce se petrecea în club, nu erau
respectate regulile onoarei. Cel
exclus putea să facă însă apel la
Adunarea membrilor fondatori
care urma a decide soarta celui în
cauză cu aceeaşi majoritate.

Intrarea în club nu era
admisă, în principiu, decât
membrilor. Orice membru, însă,
putea introduce pe propria sa
răspundere şi de cel mult 3 ori pe
an, persoane străine de Cercul
Intim şi din afara localităţii, acestea
trebuind a fi trecute într – un
registru special şi prezentate
preşedintelui sau celorlalţi membri
ai Comitetului de conducere.
Comitetul, fără a fi obligat să îşi
motiveze decizia, putea interzice
anumitor persoane intrarea în
club. La cererea a doi membri,
Comitetul putea permite unei
persoane străine să fracventeze
clubul timp de cel mult o lună pe
an, cu condiţia ca acea persoană să
nu fie din Odobeşti.

Fondurile societăţii se compu-
neau din: taxele de înscriere,
cotizaţiile lunare, veniturile de la
jocuri, donaţii. Aceste resurse
financiare erau utilizate pentru:
chiria localului, cumpărarea de
mobilier, cheltuieli de adminis-
traţie, ajutoare pentru săraci,
organizarea de serbări, cumpă-
rarea de cărţi şi ziare instructive.

Desfiinţarea clubului se putea
face doar cu acrodul a 3/4 din
numărul total al membrilor săi
prezenţi în Adunarea Generală36.

Rămâne să continuăm demer-
sul istoric şi arhivistic pentru a
scoate la lumină noi date istorice
cu privire la societăţile discrete din
fostul Judeţ Putna.
_______________________________

Bogdan Constantin Dogaru
Arhivele Naţionale Vrancea

36 Idem, fond Prefectura Judeţului
Putna, ds. 17/1919, f. 223 – 228.
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Petre MANOLACHE

Clopot
Suntem mai mereu între limite decimați
bocancii ni se încleie în noroaie fără cusur
până în infinitul ființei cu invidia la braț
umblăm descărnați de contur

dincolo de nelămurite bariere de sârmă
pare să licărească un sâmbure de zbor
nenumărate corăbii lipsite de cârmă
se întorc în străfundul mprilor lor

un tropot de năluci urcă seara
și se învolbură gândul sub tropot
lumi vinovate își cară povara
o noapte prelungă bate-n bronzul din clopot.

Așa se
întâmplă

Așa se întâmplă mereu
nu observi cum se schimbă
totul alături –
tu alergi pe lângă
lacrimi cu

flacăra unei păsări
deasupra gândurilor
deasupra adevărurilor
adevăruri necuprinse
ân niciun anotimp
în nicio istorie.

Să ai viziuni
Să ai viziuni, îmi șoptea
calul rezemat de umbra sa
cândva răspunzi de timpul
plecat să-și caute odihna
înlăuntrul unei pietre
înlăuntrul unui arbore
în adâncul unui val ce
nu-și dorește să se spargă
de țărm

calul stă rezemat de
umbra sa și se roagă
de sănătate
calul stă rezemat
de o clipă împietrită
ce-l privește
potrivnică
din coama lui
fulgerul face flăcări
și le stinge
în cer.



272 vol. 22, no. 1 (91-93)| Iarna 2012

Vara
Vara își dezghioacă inima
în văzul lupilor
la nunțile ei fluturii
ies din altare și plâng
aș putea să o strig
pe numele ei de sâmbure
însă mi-e teamă
să nu-i sting crinii

aș putea scormoni
în stogul de raze
aruncat în câmp
în căutarea unei impresii
gata să se sfărâme
în tăieturile lăsate

de ploaie
pe dealuri

aș putea găuri
stagul vântului
onvizibil
și cu el înfășurându-mă
să trec printre lupi
sărutândui-le boturile
umede mereu doritoare
să rupă din mine
bucăți de dorințe

vara își dezghioacă inima
în văzul lupilor
ideile mele slobode
lipăiesc prin colbul moale
din creierul drumului
fără să audă râsul istoriei.

Petre MANOLACHE Fișe poetice

Misterul
u putem vorbi despre
mister, dacă el, misterul,
nu ni s-a insinuat în spi-

rit, perforând rezonanțele interioare
până la punctul din care se accede
spre poteca nebătătorită a secundei
de uimire ce ne e dată, într-un fel
necunoscut, spre a huzuri în preaj-
ma unei grădini, ale cărei pdoabe
nui avem curajul a le rosti, dacă vor
fi roditoare, ori viermele va domni,
ca împărat absolut, peste tot ce este
de devorat.

Farmecul incipient este devasta-
tor când presupunem că unda mis-
terului trece granița, cu grație, de la
individ la individ, luând cu asalt
însăși matca din care e gata să se
nască aureola astrală.

Cred că există o natură austeră,
presupun că și distinctivă, în măsu-
ră să ne convingă de ce lumea, în
general, nu ține să fie misterioasă, și,
din acest punct de vedere, creatoare,

ci mai degrabă aiurită, alimentându-
și propriul dezastru din porniri cu
nuanță apocaliptică.

În preajma necunoscutului, tea-
ma ia în stăpânire teritoriul ei predi-
lect, acela al retragerii, al îngenun-
chierii, ori al prăbușirii. Doar impul-
sul, absolut independent de riscul
împrejurării, este cel ce trezește
brusc fondul, cel ce se împotrivește,
cu disperare, dispariției în neant.

Feluritele imagini, pe care
ajungem să le percepem, sunt ceea
ce ne oferă misterul, în zgârcenia
lui, cum e de apreciat de ce ne lasă
la îndemână spectrul magistral al
culorilor, mărturisit de o divinitate
pe care o considerăm goală, atâta
vreme cît nu o percepem decât în
acest mod.

Filosofia culorilor ține de mister.
Hărnicia zeilor pare lipsită de

păcate, când privirea ni se află la

întâlnirea cu izvoarele din care sor-
bim lacrima minunii.

Fiecare naștere conține în sine și
sfârșitul; este o perpetuă trezire din
mister în mister. Tao spunea că dacă
nașterea e începutul, moartea este
încununarea. Desăvârșirea, punctul
din care altă viață începe din nou să
se reverse din ea spre ea ănsăși, la
nesfârșit.

Nemurirea a fost născocită, cu
perfidie de om. Or, cine crede în po-
sibilitatea nemuririi, este la fel de
muritor, ca tot ce s-a născut și a mu-
rit înaintea sa, multe din istoriile și
întâmplările petrecute fiind moarte
și ele și niciun mister nu le mai poa-
te înapoia, decât, poate, în rare
cazuri.

Așadar, cine nu a înfrânt aripa
misterului, s-a aflat el însuși în afara
lui.
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

„Academicienii”
umorului la vârsta
realizărilor

fi umorist în dulcele târg al Ieşilor, cum este
„dezmierdat” în mai toate scrierile oraşul Iaşi, nu-i
ceva nici uşor şi nici fără răspundere deoarece ai de

dat seama unei istorii literare din care nu au lipsit umoriştii. Şi
nu ar fi vorba de exemple aflate în dicţionare la „şi alţii” ci de
adevăraţi maeştri ai genului precum Al. O. Teodoreanu
cunoscut mai bine sub numele de Păstorel, George
Topârceanu, Mihai Codreanu, George Lesnea şi mulţi alţii care,
deşi trecuţi de mai multă vreme în lumea aceea despre care se
spune că este mai bună, ne-au lăsat o moştenire cu care ne
mândrim, dar pe care trebuie s-o şi onorăm. Şi, pentru ca
lucrurile să nu meargă fără un rost anume, în luna februarie a
anului 1975, pe lângă redacţia ziarului Flacăra Iaşului, a luat
fiinţă un cenaclu de epigramă. Gen foarte răspândit ca formă
de umor, ironie şi satiră, oarecum
ignorat de criticii literari, dar cu mare
priză în rândurile consumatorilor de
umor cult. Primul preşedinte al cena-
clului a fost poetul Nicolae Ţaţomir,
jurist de profesie, însă adevăratul
organizator şi sufletul întregii mişcări
a fost atunci, aşa cum este şi acum,
epigramistul George Petrone, al doilea
preşedinte al cenaclului şi actual
preşedinte de onoare.  El este şi cel
care, în anul 1990 a propus
schimbarea denumirii cenaclului în:
Academia Liberă „Păstorel” Iaşi,
cinstind astfel memoria fostei
Academii Libere înfiinţată, în
perioada interbelică, de cei patru mai
sus amintiţi. Din anul 2006, după
retragerea din funcţia de preşedinte a
lui George Petrone, la conducerea
cenaclului este ales semna-tarul
acestor rânduri iar instituţia îşi lărgeşte aria de activitate
intitulându-se cenaclu literar-umoristic şi intră sub patronajul
Uniunii Scriitorilor din România-filiala Iaşi. Deşi funcţionează
la Iaşi cenaclul are membri în toată ţara, dar şi în străinătate. În
mod absolut firesc, printre membri, găsim scriitori din Israel,

excelenţi vorbitori de limbă română şi umorişti a căror şcoală
are rădăcini adânci în cultura literară autohtonă. Îl amintim pe
doctorul Dorel Schor, publicist, scriitor şi critic de artă,
câştigător a două premii întâi acordate la concursul ALO…
Păstorel, dar şi pe neobositul Petre Cioclu, cel care şi-a adus o
remarcabilă contribuţie la cunoaşterea epigramei româneşti în
Israel, şi el laureat al concursului în anul 2009.

În cei treizeci şi şase de ani de existenţă, un record de
longevitate totuşi, membrii cenaclului au obţinut peste 500 de
premii naţionale şi internaţionale, au publicat peste 60 de
volume personale şi colective de epigramă, poezie şi proză şi
au apariţii în reviste din ţară şi din străinătate (Israel, Canada,
Anglia, Rep. Moldova, Germania, Spania, S.U.A. şi chiar
Australia prin colaborare cu distinsul poet şi publicist George

Roca. Se editează din 2007 revista cenaclului:
„Booklook”, bine primită de publicul cititor
din ţară, beneficiară a unei prezentări
elogioase în presa din Israel (Roni Căciularu,
„Viaţa Noastră”), dar şi revista de autor:
„Codul lui Eugen”, al cărei redactor-şef,
sponsor şi realizator (nu şi unic cititor!) este
colegul Eugen Deutsch de profesie inginer.

Dar, pentru că trecerea timpului, mai
ales atunci când ea nu este în deşert, trebuie
marcată, exact în spiritul cenaclului, la a
XXXV-a aniversare a fost editat volumul
omagial: „35 de ani sub semnul maestrului”
lucrare menită să adune între coperţi
strădania celor care, de-a lungul anilor, ne-au
descreţit frunţile şi ne-au delectat cu spiritul
lor fin şi caustic. Mde, umorişti, n-ai ce să le
faci!

Citez din volum doar moto-ul: „Dacă
părintele nostru celest a inventat omul este
pentru că maimuţa l-a dezamăgit foarte

tare” Scris în urmă cu mai bine de 100 de ani de Mark Twain
(Samuel L. Clemens), dar, aşa cum se întâmplă totdeauna cu
vorbele de spirit, valabil şi în prezent. Parcă mai mult decât
oricând!

A
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Un exerciţiu de comunicare. Qui
prodest?

arcelona… Un oraş cu o
personalitate fermecătoare,
com- parabil cu oricare altă

capitală europeană, o destinaţie de
vacan- ţă pe care aş recomanda-o,
fără nici o reţinere, chiar şi celor mai
cârcotaşi turişti. Oferă cu generozi-
tate, dar şi cu multă pricepere admi-
nistrativă, istoria celor peste două
mii de ani de existenţă, precum şi
realizările uneori incredibile ale mâi-
nilor, minţilor şi nu de puţine ori a
geniului acestor minunaţi oameni,
catalanii. Oraşul mai oferă şi excelen-
te mijloace de transport în scop de
vizitare, cele atât de îndrăgite de
turistul modern, gras, leneş, pretenţi-
os, posesor însă al unei memorii
fenomenale. Cea a camerei foto.

Cum nu mă abat nici un
milimetru de la definiţie, timp de o
săptămână, zilnic, de dimineaţă şi
până după prânz, am hoinărit printre
sutele de obiective demne de a fi
vizitate, apoi, doborât de oboseală şi
foame, mă regalam într-unul din
restaurantele din Port Vell (Portul
Vechi) cu delicioasele creaţii ale
bucătăriei mediteraneene.

Aşa era şi în acea după-amiază în
care, aflat pe terasa unui mic res-
taurant, priveam cerul zdrenţuit de
catargele ambarcaţiunilor din port şi
îmi poleiam visele cu auriul unui
nobil catalan pe care îl tratam cu
veneraţia cuvenită. Eram, aş putea

spune, aşa cum rareori ni se întâmplă
în viaţă, între parantezele temporare
ale stării de beatitudine (se poate
interpreta!) care exclude, pe timp
foarte scurt, inconvenientele cotidie-
ne. Cu alte cuvinte, mă simţeam bine.
Numai eu, fiindcă restaurantul, în
ciuda eforturilor unui tânăr aflat la
intrare şi care îmbia trecătorii să
intre, era cam gol. La un moment dat
însă, din restaurant a ieşit un om, nici
tânăr, nici bătrân, nici gras, nici slab,
nici frumos, nici urât. Dacă vi se pare
că am descris-o pe vestita Mona Lisa,
ei bine, adăugaţi la asta un zâmbet
seducător, o gestică largă cu o irezis-
tibilă putere de convingere şi folosi-
rea cu abilitate a resurselor lingvis-
tice, nu tocmai bogate, sau excesiv de
gramaticale, a cam zece limbi.

Tânărul înainte amintit a primit o
nouă sarcină şi a plecat să o rezolve,
iar omul despre care vă povestesc, în
cam douăzeci de minute, a reuşit să
ocupe toate locurile de pe terasă.
Reuşise să convingă un grup remar-
cabil de tineri americani, sau ameri-
canizaţi, care au comandat, evident,
hamburgeri şi Coca-Cola, câteva
doamne ceva mai în vârstă, părând a
fi din Franţa după cum au băut apă
plată cu lămâie şi atenţia cu care au
controlat nota de plată, dar şi câteva
familii uşor supraponderale, asta ca
să mă menajez, bucuria oricărui
lucrător în domeniu, adică oameni
care atunci când se apucă de mâncat
nu se opresc la lucruri nesemnifi-
cative.

Trebuie să recunosc, omul care
făcuse acest exerciţiu mă încântase şi
neliniştea unei conferinţe cam negli-
jate, dar aflată în viitorul nu tocmai
îndepărtat, despre comunicare, se
transformase în interes şi căpăta
chiar substanţă.

L-am abordat abia atunci când,
mulţumit de lecţia pe care o dăduse
tinerilor angajaţi, cei care acum se
mişcau cu graţia şi viteza balerinilor
chinezi care fac filme despre artele
marţiale şi, îşi oferise un moment de
respiro în care numai privirile
fulgerau ordine, pentru noi de neîn-
ţeles. Am aflat că este patronul res-
taurantului, că se numeşte Gugllie-
mo, ba chiar, am cunoscut-o şi pe
distinsa sa mamă, care aflată la casă,
urmărea cu străşnicie bunul mers al
lucrurilor în toată întreprinderea. Ca
să fiu sincer nici Guglliemo nu părea
foarte în largul său în prezenţa
mamei. Însă treburile în restaurant
mergeau zbârnâind şi consumatorii
erau mulţumiţi. Ceea ce, în fond, este
singurul lucru important. Ne-am
despărţit prieteni…

Imediat însă ce am ieşit pe
portiţa grădinii starea de bine a sărit
dintre parantezele temporare şi m-au
cuprins nedumeririle.

În oraşul meu natal, aflat pe
malul fluviului Dunărea, se află,
păstrând proporţiile, o locaţie numită
tot Portul Vechi. Un loc cenuşiu cu
un istoric vag funcţional, dar nicio-
dată estetic, iar acum trist şi fără
viitor. De ce oare!? Apoi m-am
gândit că, iată şi la noi sunt acum o
mulţime de restaurante cu specific,
bucătării diverse, unele chiar exotice,
dar o cultură a întâlnirii la restaurant
nu s-a format încă, iar oameni
precum Guglliemo nu am văzut. Şi
iar mă întreb: de ce oare…

Aşa cum v-am spus, parantezele
în care viaţa pare o poveste frumoasă
spusă la gura sobei sunt extrem de
puţine, iar în timp, ce să mai vor-
bim…
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Sergiu FLONDOR

Sergiu Flondor s-a nãscut la Iași pe 3
august 1990. Dupã absolvirea Colegiului
Tehnic ’’Gheorghe Asachi’’  din Iași, se
inscrie la Facultatea de Litere din cadrul
Universitãţii A.I. Cuza și studiazã la
secţia de Literaturã Comparatã și
Universalã.

Debuteazã în literaturã cu poezia
Dualitate în revista literarã Poezia în
anul 2011. Pe lângã activitatea literarã
se ocupã cu studiul percuţiei, mai precis
este toboșar într-o trupã de rock
alternativ din Iași. A debutat pe scenã cu
trupa în luna octombrie a acestui an,
bucurându-se de un succes semnificativ.
Va lansa în curând impreunã cu restul
colegilor de trupã un demo

Soare şi
nori
plutești pe braţele unui nor
cu ochii tãi plini de dor,
al mãrii dulce sãrut
izvorãște un nou început.

soarele-ţi alintã pielea
visul trezește luna,
norii aleargã întruna.

Prada
în timp ce-mi terfelesc hainele,
venele-mi pulseazã cuvinte amare
apele reci îmi cantã un recviem,
alerg printre camere mortuare
și mã izbesc de un trup trimis din Eden.

sunt o pradã ușoarã
neajutoratã și hilarã,
devoratã de gurile pline de colţi
însângerate și turbate.

venin mortal
fierbe prin mine
devine fatal,
nimeni nu se mai abţine
de la visul disperat;
mereu luat, niciodatã dat.

Unghiile
diavolului
un scaun vechi,
lemn scorojit,
minte-ntunecatã
gândire de foc,
negrul din ochi nu pot sã-l mai întorc.

minte degradatã,
lemn putrezit,
un scaun nenorocit,
ale diavolului unghii l-au atins
l-au mângâiat,
iadului odã i-au cantat.
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Orizont
erai peste tot,
nãpustire de materie și spirit,
de virtuozitate și talent.

spirit neobosit...
de acel trup copleșit
în orizontul timpuriu.

erai peste tot,
de nimeni vreodatã învins,
de soare neatins,
de acel cer stins.

Nesfârşit
echilibru pe vârful muntelui
urmãresc lumea pas cu pas,
plete-n vânt izbesc norii.

asemenea unui zeu
cuceresc fiecare suflet murdãrit,
suflu cu voce de foc,
printre voi nu mã mai intorc.

echilibru pe vârful muntelui
urmãresc lumea în impas
minciuni în vânt,
fulgere lovesc.

Asemenea unui muritor
zi de zi mã irosesc.

Corbul
singuratic
parcuri anoste
dragoste de piatrã,
chipul meu vãzut
prin acele feţe meschine
te doboarã,
chiar pe tine
fiu al întunericului.

tot mai înstrãinat,
mai distant
vã înfrunt cu ultima putere,
mã ridic din patul morţii,
șansa vieţii mele
simţitã de ceva de vreme.

Luminã între
nori
privire blândã
soarele-mi dãruiește,
ochi plini de luminã,
dragoste deplinã
spulberatã peste pașii mei neobosiţi.

privire blândã
soarele-mi dispune,
palme-ntinse cãtre nori,
drumuri noi, vii comori.

suflete împietrite
respirã iar,
fum negru înlãturat
de-al meu pãmânt,
veșnic sfânt.
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Venin
Tu, muzã a disperãrii
unde fugi cu ochi în lacrimi
și cu tãlpile însângerate?

Unde-ţi pregãtești veninul dulce
trup fierbinte încins în foc de cuvinte,
sãgeţi mortale.

Tu, muzã de armonii
unde-mi ţii ascuns
sãrutul cel dintâi,
suflet mereu în neajuns?

Liviu Pendefunda

Elegant
tandru deget
apãsare finã,
timp sã cuget
nu mai am,
eleganta nemurire.

libere cuvinte
valseazã printre flori,
sãrutul dulce de mai-nainte
visul greu mi-l liniștește.

surâs de zeu
obraz ca flacãra,
tu și eu
întinși pe frunze,
pe nori, pe vis
pe stãri difuze.

Curat
pasare albã
zboarã pe deasupra zilelor reci,
figurinã de cearã
model artistic orb,
gând uitat
filozof împânzit de idei,
comoarã aurie
pãrul liber lãsat, suflet plin de mândrie.

pasãre albã
dulce viaţã a tinereţii,
figurinã din sânge
model artistic viu,
gând uitat
filozof îmblânzit de idei,
visare terfelitã
suflet plin de mândrie.
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Michael COUPE

Discurs literar în
patru pahare

n Marea Britanie, convenția
este că la un dineu nu ar
trebui să căutăm discutarea

politicii sau a religiei într-o com-
panie civilizată. Mulți găsesc absur-
dă această convenție și totodată un
bun motiv pentru a evita atât
compania politicoasă cât și dineurile.
Dar, ocazional, dăm peste cineva
care este pe aceeași lungime de undă
cu noi și cu care o conversație este
posibilă, chiar plăcută. Ceea ce
urmează este o schiță supusă discu-
ției și dezbaterii în fața unei sticle de
whisky Speyside – un discurs literar
în patru pahare.

Paharul nr. 1

Este, desigur, un clișeu că
globalismul – permeabilitatea în
creștere a granițelor naționale și
apariția culturii globale neomogene
– este o caracteristică definitorie a
începutului de secol XX. Propriul
meu backstory1 furnizează o eplicație
limitată: tatăl meu e englez, mama
mea e nemțoaică; limba mea mater-
nă e engleza dar de asemenea
vorbesc franceza și germana; în anii
’90 am trăit și am lucrat în Noua
Zeelandă (unde s-a născut fiica
mea); cea mai recentă dezvoltare a
mea pe plan profesional a fost orga-
nizată și furnizată de o școală de
afaceri franceză; îmi plac arta
Americii și muzica Iranului și a
Orientului Mijlociu; romancierii mei
preferați sunt Orhan Pamuk și
Haruki Murakami.

Totuși, este un clișeu faptul că
localismul – cu accentul său pe
unicitatea și importanța culturilor și
comportamentelor tradiționale – este
în egală măsură o caracteristică
definitorie a timpurilor noastre.

Se pot împăca aceste două cli-
șee?

Paharul nr. 2

Nu pot citi în turcă sau japo-
neză. Atât Murakami cât și Pamuk
vorbesc engleză dar niciunul dintre
ei nu a putut scrie un roman în
engleză. Engleza lui Murakami este
suficientă pentru ca el să facă o
recenzie critică asupra muncii tradu-
cătorului său. Pamuk întrebuințează
serviciile unui vorbitor nativ de
engleză cu o profundă înțelegere a
limbii și culturii turcești.

La școală am fost învățat că
’deconstrucția’ oricărui roman impli-
că patru elemente: examinarea struc-
turii, caracterizarea, tema și stilul.
Sunt înclinat să susțin că numai ceea
ce autorul dorește să comunice
(temă) și cum el/ea o face (stil) pre-
zintă interes. Structura și caracteri-
zarea nu sunt mai mult decât
tehnologii care permit acest lucru.
Totuși, stilul furnizează lentila prin
care tema este văzută. Dacă greșești
să traduci japoneza și turca inițială
într-un mod care e fidel stilului
autorului, atunci înțelegerea temei,
pe partea cititorului englez, va fi
compromisă.

I
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preferați sunt Orhan Pamuk și
Haruki Murakami.

Totuși, este un clișeu faptul că
localismul – cu accentul său pe
unicitatea și importanța culturilor și
comportamentelor tradiționale – este
în egală măsură o caracteristică
definitorie a timpurilor noastre.

Se pot împăca aceste două cli-
șee?

Paharul nr. 2

Nu pot citi în turcă sau japo-
neză. Atât Murakami cât și Pamuk
vorbesc engleză dar niciunul dintre
ei nu a putut scrie un roman în
engleză. Engleza lui Murakami este
suficientă pentru ca el să facă o
recenzie critică asupra muncii tradu-
cătorului său. Pamuk întrebuințează
serviciile unui vorbitor nativ de
engleză cu o profundă înțelegere a
limbii și culturii turcești.

La școală am fost învățat că
’deconstrucția’ oricărui roman impli-
că patru elemente: examinarea struc-
turii, caracterizarea, tema și stilul.
Sunt înclinat să susțin că numai ceea
ce autorul dorește să comunice
(temă) și cum el/ea o face (stil) pre-
zintă interes. Structura și caracteri-
zarea nu sunt mai mult decât
tehnologii care permit acest lucru.
Totuși, stilul furnizează lentila prin
care tema este văzută. Dacă greșești
să traduci japoneza și turca inițială
într-un mod care e fidel stilului
autorului, atunci înțelegerea temei,
pe partea cititorului englez, va fi
compromisă.

I
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Paharul nr. 3

Poate orice traducere să fie sufi-
cient de fidelă originalului pentru a
evita înțelegerea imperfectă a ceea ce
autorul încearcă să comunice? O
caracteristică a limbii engleze este
natura sa idiomatică. ’Engleza ame-
ricană’ este diferită de ’engleza
reginei’. In SUA se face deosebire
între engleza africano-americană,
engleza americano-indiană și engle-
za latino-americană. Inteligibilitatea
lui Chaucer, Shakespeare și Dickens,
chiar și pentru un vorbitor nativ de
engleză, depinde mai puțin de
înțelegerea gramaticii și a vocabula-
rului decât de abilitatea individului
de a urmări fluxul de trimiteri și de
a detecta ironia, ambiguitatea și
subestimarea (considerate ca fiind
tipic englezești). Este oare  posibil ca
și cel mai bun traducător să observe

aceste elemente și să le reproducă
neschimbate în altă limbă?

Paharul nr. 4

Acceptarea imposibilității tradu-
cerii exacte va rezulta în frustrare.
Dar, curios, s-ar putea să furnizeze o
sursă de comfort. Dezvoltarea unei
singure culturi globale nediferenți-
ate aduce cu ea amenințarea unei
pierderi a misterului – senzația că
unele lucruri nu pot fi știute sau că
se vor face cunoscute numai celui
inițiat. Dacă traducerea exactă, reală
și fidelă stilului autorului original
este imposibilă, atunci acest mister
este păstrat.

Se dorește o singură cultură
globală nediferențiată? Într-un mod
frapant, Murakami și Pamuk îmi par
a fi preocupați de același subiect:

apatridia simțită de non-europenii
occidentalizați ce au fost decuplați și
alienați de culturile lor tradiționale.

Patru pahare mari de Aberlour
sau de Macallan sunt suficiente și
acest articol trebuie conchis. Precum
a spus lordul Dunsany: ”Logica, la
fel ca whiskey-ul, își pierde efectele
benefice atunci când e luată în can-
tități prea mari.”

Traducere din limba engleză de
Laura Sorina STRUGARIU

___________
1backstory = poveste care relateaza faptele care au
dus la desfasurarea principala a actiunii, cum sunt
de exemplu ”episoadele” 1, 2 si 3 din filmul
”Razboiul stelelor” care justifica actiunile din 4, 5
si 6 (filmele din anii `70). Nu există corespondent
in romana (n.t.).

Dragoș Pătrașcu
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Robert BETO

Arta naturii
Dragoste, speranţă şi credinţă, încap într-un

cuvînt
Mesaje fără cod, inspiraţie, transpiraţie
Pictura creată din nebunie dulce, tablou sfînt
Se vor pierde din generaţie în generaţie

Bucurie veşnică, suferinţă scurtă, amintiri,
Toate îmbracă sufletul într-o armură de iubiri.
Evoluăm în involuţie plină de, dezamăgiri
Supravieţuim într-o lume unde, ne înţeapă

spini.

Natura inspiră, prin ea se respiră şi te miră!
Dă naştere artei, este însuşi artă minunată,
Iubită, ocrotită şi respectul ea, îl aspiră,
Dar noi semenii, uneori o lăsăm îngreunată.

Doar cei ce o merită, vor putea vedea minunăţii,
Căci natura, pentru cei ce o iubesc, a fost creată
Poeţi, pictori, dedicati,  sunt destinaţi eternităţii,
O natură minunată unde vom găsi doar artă.

Ghicind în
şoapte
Te chemam în miezul nopţii, să mă priveşti prin

geam
Eu excitat mintal să cânt, eu asta îmi doream.

Inima să-mi fie tobă, când te simt aproape
Uit că este miez de noapte, nedormite pleoape.
Bucurii să îmi invadeze sufletul meu trist
Evadez din lanţurile urii, sunt conformist
Să aud la geam o şoaptă, oare ce o fi zis
Citeşte primele litere, află ce am scris!

Sacru şi magic
Numele său, gravat în oţel pur ,
Dă naştere unui pumnal de foc.
Mihail să ardă suflet impur!
Asumînu-şi riscuri în acest joc.

Şapte zile de la luna nouă,
Rafael aer pur, viaţă prinde
Ramură dreaptă, inele două
Prismă poligonală, aprinde.

Numele său magic în lemn înscris
Iar pe partea cealaltă, Uriel
Om şi univers în pămînt e scris,
Pentagramă, hexagramă, la fel!

Curge apa în cupă de argint,
Arhanghelul Gavril se reflectă
Prin receptivitate şi alint
Cu nume sacru inscripţionată.

Degeaba pictăm săbii în culori
Mintea omului, este o armă
Evitaţi ritual ce dă fiori,
Mâna omului, totul destramă.
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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 Balcesco, negoziante, turco

Ideea mumificării câştigă
noi adepţi

(Continuare din numărul 4/2011)

ri de câte ori motonava
«Transilvania» a companiei
române «Navrom» - Con-

stanţa ancora în portul Palermo,
ofiţerul intendent Şerban Gheor-
ghiu, un îndrăgostit de literatură – el
însuşi poet amator137 – se îndrepta
spre locurile atât de dragi nouă,
românilor: Mollo vecchio (Cheiul
vechi), via Butera, piazza Marina, cu
acea splendidă grădină care poartă
numele marelui Garibaldi (Giardino

137Pentru biografia ofiţerului Şerban
Gheorghiu vezi «Magazin istoric»: O familie de
marinari şi pasiunea pentru Nicolae Bălcescu (XI,
nr. 11, noiembrie 1977, p. 11) şi anexa nr.128.
În colecţia autorului se află şi un voluminos
pachet de corespondenţă purtată cu ofiţerul
Şerban Gheorghiu din multe porturi ale
lumii, dar mai ales de la Palermo, din anii
1977-1980.

Garibaldi), unde se află bustul lui
Bălcescu,  cimitirul  Rotoli – cu  al
său  monument  funerar  ridicat  aici
în 1935 –, via Nicolò Balcesco, undeva
prin cartierul de Nord, Mănăstirea
Cappuccinilor (Convento dei Cappuc-
cini), unde sunt adăpostite
rămăşiţele pământeşti ale celui care
a fost Nicolae Bălcescu…

Din 1957, Şerban Gheorghiu nu
s-a vrut un simplu turist, care face,
de fiecare dată, un pelerinaj
palermitan138; el a dorit mai mult. A
cercetat arhive, a stat de vorbă cu
călugării de la Cappuccini şi cu
funcţionarii de la Rotoli – unde se
găseşte monumentul funerar al lui
Bălcescu. Aici se împrieteneşte cu
Giuseppe Lo Cicero, intendentul
cimitirului Rotoli, care îl conduce
spre tulburătoarele catacombe ale
Mănăstirii Cappuccinilor. Prin faţa
ochilor săi defilează o imensă galerie
de personaje dintr-o istorie care

138Cronologia cercetărilor întreprinse la
Palermo, începând din 1957, rezultă din
interviul pe care Şerban Gheorghiu ni l-a
acordat în ianuarie 1978. Cf. anexa nr. 139.

numără secole: corridoio uomini, se-
zione nobili, corridoio professori, sezione
donne, sezione bambini, corridoio dei
cappuccini…139

În una din aceste vizite – era
anul 1974 – Giuseppe Lo Cicero îl
prezintă arhivarului cimitirului
Cappuccinilor, cu ajutorul căruia
face o copie xerografică după
Autorizaţia de înmormântare (Licen-
za per sepoltura) şi o alta după fila din
Registro delli morti, unde la litera N
se află şi numele compatriotului
nostru – ambele documente desco-
perite, în anul 1942, de profesorul
italian Gaetano Falzone de la
Universitatea din Palermo. Licenza
per sepoltura fusese deja publicată în
România de către acad. G. Zane în
ediţia din 1962 a «Operelor» lui
Nicolae Bălcescu.140

139Pliantul Catacombe dei Cappuccini, tipărit în
mai multe limbi de circulaţie şi difuzat la
intrarea în mănăstire (catacombe). În colecţia
noastră, în două ediţii diferite, exemplare în
limbile italiană, franceză şi germană.
140N. Bălcescu, Opere, IV, Corespondenţă. Ediţie
critică de G. Zane. Bucureşti, Editura

O
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Cu ajutorul călugărilor-ghizi, al
administratorului cimitirului, cei doi
– Şerban Gheorghiu şi Giuseppe Lo
Cicero – coboară în subteranul
catacombelor. Străbat lungile cori-
doare şi, cu foaia din registrul
morţilor în mână, caută grupul celor
5 mumii din anii 1852-1853.

Se opresc în faţa unui grup:
«tuturor le lipseau, însă, datele necesare
identificării: nume, prenume, ziua şi
luna decesului etc. Totuşi, adminis-
tratorul1, care dispunea de o numerotare
a tuturor mumiilor, pe baza înregistrării
lor, a afirmat că în mijlocul grupului2 s-
ar afla Bălcescu. Cadavrul era îmbrăcat
simplu, are  mâini  subţiri, iar  chipul
mi s-a părut foarte asemănător cu cel al
statuii din Parcul Garibaldi. Pe cap
purta o căciulă din blană de oaie, de
felul celor purtate în Ţara Românească,
la epoca respectivă. După cum am
observat, nici un alt cadavru nu avea o
căciulă asemănătoare».143

Într-un interviu pe care i l-am
luat, în luna ianuarie 1978, Şerban
Gheorghiu precizează, încă o dată,
că «pe Lo Cicero l-au determinat să
creadă că acela era cadavrul lui Bălcescu
indicaţiile din arhivă. Deci nu putea să
se oprească (să ne oprim, în cazul
nostru) la o altă mumie oarecare».144

Cum s-a ajuns aici?
Câteva precizări sunt necesare,

în primul rând, asupra documen-
telor publicate în «Magazin istoric»:

Academiei, 1962 (tiraj restrâns), 1964 (tiraj de
masă), p. 417-418. Cf. şi anexa nr. 31.
1În niciuna din relatările publicate («Magazin
istoric», în volume, mai apoi) Şerban
Gheorghiu nu dă numele persoanei care i-a
furnizat informaţia. Îl aflăm din poezia
Catacombele de la Palermo, publicată în
volumul Steaua mării (Bucureşti, Editura
Eminescu, 1980, p. 40). Este padre Giuseppe
Galosso.
2 Este şi aceasta o inadvertenţă: în fila din
Registrul morţilor Bălcescu este primul din
grupul celor cinci, iar în catacombe presupusa
mumie este în mijlocul grupului.
143Şerban Gheorghiu, Bălcescu la Palermo, în
«Magazin istoric» (Bucureşti), XI, nr. 11(128),
noiembrie 1977, p. 12. Republicat în: Şerban
Gheorghiu, Călător pe patru continente.
Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1978, p. 25-
29 şi în: Şerban Gheorghiu, Orizont
mediteranean. Bucureşti, Editura Albatros,
1982, p. 53-60. De la o ediţie la alta textul a
fost revizuit şi adăugit.
144Anexa nr. 139.

1. Licenza per sepoltura a fost
descoperită în anul 1942 de către
profesorul italian Gaetano Falzone şi
publicată de atunci de nenumărate
ori în ţară şi străinătate. Descope-
rirea ei a declanşat în anii 1943-1947
o întinsă polemică între istorici şi
realizatorul monumentului de la
Rotoli, Constantin Kiriţescu.

Publicarea acestui document
a înlăturat, definitiv, încă din anul
1947, legenda înhumării lui Bălcescu
în cimitirul Rotoli. Se repuneau în
drepturi, aşadar, cercetările profeso-
rului Nicolae Ionescu din 1863.
Bălcescu fusese înhumat la Mănăs-
tirea Cappuccinilor, şi nu la Rotoli.

Nici un istoric serios, niciun
biograf al lui Bălcescu n-a mai
afirmat – după această dată – că
omul politic român ar fi înmormân-
tat în altă parte decât la Mănăstirea
Cappuccinilor145. Mi se pare, din
acest punct de vedere, cu totul
împotriva oricărei evidenţe încerca-
rea revistei «Magazin istoric» şi, mai
ales, a redactorului şef Cristian
Popişteanu de a susţine că meritul
de a fi spulberat legenda înhumării
lui Bălcescu la Rotoli revine acestei
publicaţii şi autorului articolului
Bălcescu la Palermo în anul 1977!

145Dan Berindei, Nicolae Bălcescu. Bucarest,
Edition Meridiane, 1966, p. 69; idem, Nicolae
Bălcescu. Bucureşti, Editura tineretului, 1969,
p. 255 (Oameni de seamă); idem, Nicolae
Bălcescu. Bucarest, Commission nationale de
la R. S. Romania pour l’UNESCO, 1969, p. 44;
idem, Pe urmele lui Nicolae Bălcescu. Bucureşti,
Editura Sport-Turism, 1984; Horia
Nestorescu-Bălceşti, Nicolae Bălcescu.
Contribuţii biobibliografice. Bucureşti, Editura
enciclopedică română şi Editura militară,
1971, p. XXXIV; idem, Nicolae Bălcesc. Urme în
bronzul istoriei. Craiova, Scrisul Româbesc,
1988; Valeriu Stan, Nicolae Bălcescu. Bucureşti,
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1978.
(Ştiinţa pentru toţi); N. Bălcescu, Scrieri alese.
Ediţie de Andrei Rusu. Prefaţă de Paul
Cornea. Cronologie de Horia Nestorescu-
Bălceşti. Bucureşti, Editura Meridiane, 1973,
p. LXIII. Ceilalţi biografi se mulţumesc să
indice groapa comună din Palermo, fără să
precizeze cimitirul (Gh. Georgescu-Buzău,
1956, Dumitru Almaş, 1959, Andrei Oţetea,
1967). Este de la sine înţeles că am menţionat
mai sus numai lucrările monografice, pentru
că sunt numeroase articolele sau ediţiile
Operelor sale unde este menţionat cimitirul
Cappuccinilor !

2. Trebuie înlăturată ca o eroare,
sau ca o simplă neglijenţă, afirmaţia
că Licenza per sepoltura ar reprezenta
Autorizaţia de îmbălsămare146, şi nu
Autorizaţia de înmormântare. Este
mai mult decât evident, dintr-o
simplă traducere chiar, şi pentru cel
mai neavizat lector, că actul emis de
Primăria oraşului Palermo autori-
zează doar primirea cadavrului spre
înhumare şi nu priveşte modalitatea
realizării acesteia. De altfel, o atare
autorizare – de îmbălsămare – ar fi
fost şi împotriva legii prin care
viceregele Regatului celor Două
Sicilii, Carracciolo, interzisese îngro-
parea în biserici (inclusiv mumifi-
carea) încă din 1782. Textul tipărit al
formularului este şi el categoric: «a
dare allo stesso sepoltura». Atât!
«sepoltura» – mormânt – şi nimic
altceva!147

3. Ca şi în cazul doctorului
Alexandru Culcer, ofiţerul de mari-
nă Şerban Gheorghiu îşi fundamen-
tează opţiunea pe impresia vizuală:
«iar chipul mi s-a părut foarte
asemănător cu cel al statuii din Parcul
Garibaldi» (opera sculptorului român
Mihai Wagner).

4. Aserţiunea privind «căciula de
blană de oaie de felul celor purtate în
Ţara Românească, la epoca respec-
tivă»148 se dovedeşte şi ea inexactă.
Este, mai degrabă, un potcap, din
postav, ornat cu un desen
sinusoidal, aşa cum se vede, de
altfel, foarte clar, şi din fotografie.

5. Tot fantezistă este şi afirmaţia
lui Giuseppe Lo Cicero, în discuţia
pe care am avut-o cu el, la Palermo,
în mai 1977, conform căreia mumia

146Şerban Gheorghiu, op. cit., p. 11.
147Ibidem.
148După cum se observă din aceeaşi fotografie,
căciulă, efectiv din blană avea numai  mumia
din dreapta celei indicate de Şerban
Gheorghiu ca aparţinând lui Bălcescu! Ironia
soartei ar fi ca Giuseppe Lo Cicero să fi
fotografiat, în 1975, mumia alăturată celei
văzute împreună cu Şerban Gheorghiu şi
călugărul administrator în 1974! De altfel,
când am revenit la Palermo, în 1985,
presupusa mumie Bălcescu nu mai avea
nimic pe cap; pur şi simplu «căciula»
dispăruse !
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trebuie să fie Bălcescu pentru că este
îmbrăcată… în «haine garibaldiene»!?

6. Şerban Gheorghiu nu este nici
primul, nici ultimul – am avut
ocazia să constat aceasta în discuţiile
cu «căutătorii de mumii»149 – care ia
tale quale fila din registrul morţilor
fără să o interpreteze, fără să o
citească, dincolo de înşiruirea de
nume într-o ordine prestabilită.

Se caută de obicei, «grupul celor
cinci mumii» – şi uneori nici mă-car
atât150 – pentru că întâmplarea face
ca în Registro delli morti, la fila
respectivă, aceştia să fie delimitaţi
(ca şi alţii) printr-o linie orizontală.

Se pleacă, chiar de la înce-put,
pe o pistă falsă. Ce reprezintă
această listă? Iată prima şi cea mai
importantă întrebare. Este o filă –
una din zecile de file – dintr-un
registru în care sunt trecuţi, în
ordine alfabetică şi cronologică, toţi
morţii intraţi pe poarta Mănăstirii
Cappuccinilor. În al doilea rând, este
numai una din filele literei N, în care,
într-adevăr, morţii sunt trecuţi
cronologic, dar cronologic pentru
această literă N, căci tot cronologic
sunt trecuţi şi la celelalte 26 de litere
ale alfabetului latin!

Se afirmă (şi, din acest motiv,
se caută în catacombe), că morţii
sunt aşezaţi cronologic în subteran –
adică aşa cum este firesc, pe măsura
aducerii lor aici. Se scapă din vedere
un fapt esenţial: cadavrele pot fi,
eventual, aşezate cronologic, în

149Pentru a împiedica contactul direct al
vizitatorilor cu mumiile de-a lungul
coridoarelor s-a instalat un grilaj casetat de
plasă de sârmă înalt de aproape 2 m, În 1977
nu exista. O fotografie din 1981 ni-l arată deja
montat.
150Majoritatea căutătorilor de mumii, amatori,
pleacă de la informaţia luată din presă, de la
TV, ori din auzite conform căreia în
catacombele din Palermo s-ar afla – dar nu se
ştie exact care şi unde – mumia lui Bălcescu.
Şi atunci, cu imaginea – de cele mai multe ori
o reproducere după o operă de artă plastică:
pictura lui Tattarescu, cea mai frecventă,
sculptura lui Baraschi, multiplicată în zeci de
exemplare şi răspândită prin mai toate
parcurile oraşelor de provincie – caută o
mumie care «să semene». Să semene cu ce ? Cu
viziunea pictorului sau sculptorului ? Cu
viziunea artistului care i-a desenat chipul pe
suta de lei ? Să fim serioşi !

subteran, dar se uită că nu au murit
în 1852 (fie şi în luna noiembrie)
numai persoane ale căror nume de
botez încep cu litera N; 151 apoi, nu
se poate susţine că în catacombe
mumiile sunt aşezate după iniţialele
prenumelui?

Dacă în perioada vizibilă în
foaia reprodusă de «Magazin istoric»
sunt 5 cadavre, nu trebuie uitat că în
aceeaşi perioadă, la celelalte litere
ale alfabetului, mai pot fi câteva
zeci.

În altă ordine de idei, ce garanţie
avem noi că toţi cei din grupul celor
cinci de la litera N. (considerând,
prin absurd, că aceştia sunt singurii
morţi din perioada respectivă),
aveau calitatea socială şi
profesională să fie aşezaţi în Galeria
dei professori?152 Sper că nu se va
susţine că au murit în această
perioadă numai intelectuali al căror
prenume începe cu litera N, ca să se
justifice aşezarea lor la un loc!

În concluzie:
1. Cadavrele se aşezau în catac-

ombe după starea socială, vârstă,
sex, profesie, laici sau călugări, pre-
laţi, fiecare în coridorul rezervat;153

deci: prima dispersare a lor în
catacombe în cele 5-6 coridoare.

2. Termenul de şedere în colatoio
este diferit (7-8 luni, în general, dar
el poate depăşi un an, dacă nu era
nevoie urgentă de camera de usca-
re)154; deci: a doua cauză a nerespec-
tării stricte a cronologiei de aşezare
în coridoare.

3. Aşezarea cronologică a cada-
vrelor mumificate nu ţinea cont de
numele de botez, nici cel puţin de
data morţii, ci de momentul terminării
procedeului de mumificare.

4. Existând practica obligatorie a
scoaterii din nişe a mumiilor pentru

151O listă a decedaţilor din noiembrie 1852 am
dat în anexa nr. 34.
152De fapt «professionisti», căci nu era vorba
numai despre profesori, ci despre toate
categoriile de liber profesionişti (medici,
avocaţi, pictori etc.).
153Vezi pliantul Catacombe dei Cappuccini.
154Pietro Scalia, Catacombe dei Cappuccini
(anexa nr. 114). Vezi şi în anexa nr. 37 lista
colatoi-urilor care au primit cadavre spre
uscare în luna noiembrie 1852.

care nu se plătea timp de trei ani
consecutiv contribuţia datorată
mănăstirii sau familia nu aprindea o
lumânare la ziua de pomenire a
morţilor,155 este absolut sigur că
locurile rămase libere se completau
cu morţi intraţi ulterior, stricându-
se, evident, orice cronologie care ar
fi existat până atunci. Căci, oricum,
nu se poate susţine că se transmutau
mumiile una în locul celeilalte până
se strângea rândul la loc!

5. Din 1852 (de altfel, din orice
altă perioadă) până în prezent au
intervenit serioase modificări în
aşezarea mumiilor chiar dacă ne
gândim numai la faptul că
mănăstirea a avut de suferit în
bombardamentului american de pe
1 martie 1943 şi în incendiul din 30
martie 1966.

6. Se afirmă că în catacombele
Mănăstirii Cappuccinilor s-ar afla
8.000 de cadavre mumificate. Cifra
mi se pare foarte mică, dacă avem în
vedere că aici s-a practicat acest mod
de conservare timp de aproape trei
sute de ani!

7. Din cele 8.000 de mumii
presupuse a se afla în catacombele
mănăstirii noi am numărat cca 2.000
aşezate în nişe şi aproximativ 1.000
în sicrie. Deci, în total, 3.000! Unde
sunt restul de 5.000, o cantitate deloc
neglijabilă, reprezentând 62% din
totalul mumiilor?

8. De foarte mult timp catacom-
bele nu mai au decât o funcţie
muzeistică. Este de la sine înţeles că
mumiile grav afectate de trecerea
timpului au fost scoase din spaţiile
de expunere.

L-am întâlnit pe acest pasionat
de istorie şi literatură, care este ofiţe-
rul de marină Şerban Gheorghiu,
înaintea plecării mele în Italia. Mi-a
dat xerografiile documentelor şi
imaginea fotografică a celor cinci
mumii. Din 1977 şi-a susţinut public
ipoteza, oral şi în scris, cu dorinţa
mărturisită de a readuce «în atenţia
istoricilor câteva amănunte şi infor-

155Pietro Scalia, op. cit., D. Giul., art. cit.; Guy
de Maupassant, Sicilia. Traducere de A.
Mândru. Bucureşti, 1909, p. 19-20.
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maţii»156 pe care le-a considerat «utile
şi semnificative». Ceea ce a şi reuşit.
Istoricii profesionişti au verificat, cu
atenţie şi competenţă, toate ipotezele
(nu numai aceea a lui Şerban
Gheorghiu) şi concluzia a fost una
negativă.

Ne-a prilejuit o adevărată plă-
cere să constatăm loialitatea cu care
ofiţerul Şerban Gheorghiu a fost pri-
mul care, în noua sa carte, conchi-
dea: «Bălcescu odihneşte la Cappuccini.
Poate că niciodată nu vom şti mai mult
decât atât. Nu l-am găsit pe Bălcescu
(sublinierea noastră – H. N.-B) dar
cel puţin ştiu că nu e într-o groapă
comună. Nu e foarte mult, totuşi,
sufletul meu e puţin mai împăcat».157

Ne oprim, aşadar, aici. Nu va fi
aceasta, însă, ultima «mumie»
Bălcescu.

Ciudat destin a avut omul acesta
şi după moarte!

Senzaţionala ştire a
doctorului Kroner

a 3 decembrie 1976,
«Karpatenrundschau» (Orizon-
tul carpatin) din Braşov pu-

blicca, sub semnătura dr. Michael
Kroner, o ştire senzaţională: desco-
perirea mormântului lui Bălcescu –
Bălcescus Grabstatte entdeckt!158

Calificarea de «senzaţională» a ştirii
nu ne aparţine; o reproducem ca
atare dintr-unul din subtitlurile
articolului: sensationelle Nachricht!

Dr.  Michael Kroner – ca şi alte
persoane şi instituţii de cultură din

156Şerban Gheorghiu, Călător pe patru
continente, p. 29.
157Idem, Orizont mediteranean, p. 60. Din
nefericire, peste ani, în 1993, revine categoric
asupra acestei afirmaţii reluând teza
descoperirii cadavrului mumificat al lui
Bălcescu, de data aceasta, cu un virulent atac
asupra probităţii ştiinţifice a doctorului
Cantemir Rişcuţia. Cf. Şerban Gheorghiu, La
Palermo, pe urmele lui Bălcescu, în «Strict secret»
(Bucureşti), 4, nr. 168, 14-20 iulie 1993, p. 2-3.
158Dr. Michael Kroner, Bălcescu Grabstatte
entdeckt, în «Karpatenrundschau» (Braşov), IX
(XX), nr. 49 (1285), 3 decembrie 1976, p. 6. A
se vedea şi textul, din pagina întâi, care
anunţă articolul consacrat lui Bălcescu.

ţară – a aflat de o emisiune a
televiziunii din Köln (R.F.German-
ia), intitulată Die Katakomben von
Palermo, transmisă în ziua de 15
aprilie 1976, la ora 20,15, pe progra-
mul 3 Hessen şi, retransmisă, a doua
zi, 16 aprilie 1976, la aceeaşi oră, pe
programul 3 Sudwest.159 Emisiunea
a fost reprogramată şi retransmisă şi
la 21 noiembrie 1977.160

În această emisiune priorul161

Mănăstirii Cappuccinilor162 a pre-
zentat, printre altele, şi câteva
schelete mumificate din catacombele
de la Palermo.

Din scrisoarea arhitectului
Robert Kisch din Wuppertal (R. F.
Germania) – pe care o reproduce dr.
Michael Kroner în articolul său –
rezultă că Bălcescu a fost prezentat
ca un «român din Transilvania» care,
în anii revoluţiei de la 1848-1849,
după ce a fost condamnat la moarte
(?!), a reuşit să fugă în străinătate şi
şi-a găsit adăpost aici, la
Cappuccini!!163

159Vezi în colecţia autorului un xerox după fila
din Programul Televiziunii din Köln în care
sunt menţionate cele două emisiuni.
160Cf. scrisoarea lui Michael Kroner către
Horia Nestorescu-Bălceşti din 21 iulie 1978;
emisiunea reprogramată în 1977 a fost
vizionată de Horst Schuller de la
«Karpatenrundschau» (cf. scrisoarea acestuia
către Horia Nestorescu-Bălceşti din 30 aprilie
1982 – anexa nr. 143) şi de ing. Nicolae Canja
de la Institutul de Studii şi Proiectări
Energetice din Bucureşti (cf. scrisoarea
acestuia către Horia Nestorescu-Bălceşti din
30 martie 1982 – anexa nr. 142), aflaţi în
noiembrie 1977 în R.F.Germania. În colecţia
autorului se mai găseşte şi o copie xerografică
după fila Programului televiziunii
vestgermane în care este menţionată
retransmiterea emisiunii pe programul 3
Bayern.
161Priore (l. italiană) de la prior (l. latină) –
superiorul, stareţul mănăstirii.
162La Palermo, din discuţia pe care am avut-o
cu superiorul Mănăstirii Cappuccinilor, padre
Francesco Trapani, nu am putut afla nimic
despre această emisiune. Peste ani, a existat,
totuşi, un ecou cappuccin; padre Farella scria
în 1981: «în 1976 o emisiune a RTV germane în
care se difuza, nu ştim pe baza căror
documente (sublinierea noastră - H.N.-B.), că
rămăşiţele lui Bălcescu se găseau în catacombele
mănăstirii». Cf. Flaviano Farella, Cenni storici
della chiesa e della catacombe dei cappuccini di
Palermo. Palermo, 1981, p. 94-96.
163Anexa nr. 119. În această scrisoare se află şi
o afirmaţie asupra căreia nu putem insista,

Alt  corespondent,  inginerul
Nicolae  Canja  din  Bucureşti –
aflat într-o deplasare la Erlangen
(R.F.Germania) - comunica164 aceeaşi
informaţie: «În cursul prezentării,
comentatorul a anunţat la un moment
dat: acesta este trupul neînsufleţit al
revoluţionarului român Bălcescu. După
care a prezentat în câteva cuvinte
activitatea sa patriotică de la 1848 şi
împrejurările în care şi-a sfârşit viaţa la
Palermo. Corpul lui Bălcescu, deosebit
de bine conservat, redat în prim plan
cam 30 de secunde, se afla în poziţie
verticală, îmbrăcat în costum de
epocă».165

O relatare similară a transmis şi
Michael Zikeli din Geretsried
(R.F.Germania)166. Straniu, în această
ultimă relatare, este locul unde ar fi
fost amplasată mumia lui Bălcescu:
culoarul călugărilor (!?) «postată
lângă 2 mumii de călugări».167

Pe baza informaţiilor arhitec-
tului Robert Kisch şi a unei scrisori a
redactorului Grupei de literatură şi
cultură a W.D.R. – Westdeutscher
Rundfunk Köln –, domnul Werner

deşi neîndoielnic ridică un mare semn de
întrebare. R. Kisch, relatând despre ceea ce el
numeşte «Lebenden Leichnam» – cadavrul viu
al lui Bălcescu –, introduce între liniuţe o
propoziţie interogativă: «se poate numi şi
Valcescu ?». Ce să fie această îndoială? Oare n-
a pronunţat corect comentatorul Balcescu şi s-
a putut înţelege Valcescu ? De ce n-o
sesizează ceilalţi corespondenţi ? Într-o
discuţie, avută în urmă cu mulţi ani, prof.
George Potra îmi semnala faptul că a existat,
într-adevăr, în epocă, şi un Vălcescu.
164«Magazin istoric» (Bucureşti), XI, nr. 11,
noiembrie 1977, p. 12 (anexa nr. 129). În
cadrul anchetei internaţionale întreprinsă de
noi cu martorii oculari ai emisiunii de la
Westdeutscher Rundfunk, ing. Nicolae Canja
ne-a comunicat şi personal impresiile sale
(anexa nr. 142).
165Atât Robert Kisch (decedat între timp), cât
şi Nicolae Canja au relatat că «mumia»
Bălcescu era foarte bine conservată, «cum s-ar
spune un exemplu model de îmbălsămare» (R.
Kisch către M. Kroner, 26 aprilie 1976). Curios
! De ce tocmai ea din cele 8.000 !
166«Magazin istoric» (Bucureşti), XI, nr. 11,
noiembrie 1977, p. 12, nota 1. Cf. şi anexa nr.
130. Răspunzând cu amabilitate invitaţiei
noastre, domnul Michael Zikeli ne-a
comunicat, totodată, şi două fotografii ale
presupusei mumii, realizate în timpul
emisiunii TV.
167Anexa nr. 145 (Michael Zikeli către Horia
Nestorescu-Bălceşti, Puchheim, 26 iulie 1982).

L
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Koch, dr. Michael Kroner publică
articolul menţionat mai sus, în
revista braşoveană – retipărit şi în
româneşte în «Tribuna» de la Cluj-
Napoca168 – iar «Magazin istoric»
inserează într-o rubrică Cititorii scriu
istoria, relatările despre care am
amintit, ale lui Nicolae Canja şi
Michael Zikeli.169

Toate converg spre un Bălcescu
«mumificat» existent în catacombele
Mănăstirii Cappuccinilor din Paler-
mo.

Dr. Michael Kroner a avut
deosebita amabilitate să ne pună la
dispoziţie întreaga documentaţie
care a stat la baza articolului d-
sale.170

Ce rezultă de aici ?
În afara relatării emisiunii tele-

viziunii vest-germane, dr. Michael
Kroner a aprofundat – cu talentul
istoricului profesionist171 –
chestiunea, adăugând la profesia de

168Dr. Michael Kroner, S-a descoperit
mormântul lui Bălcescu ? în «Tribuna» (Cluj-
Napoca), XX, 16 decembrie 1976.
169În dorinţa centralizării documentaţiei
privind cercetările ce s-au întreprins în acest
scop, am solicitat şi redacţiei revistei
«Magazin istoric», încă din 15 septembrie 1980,
copii după scrisorile primite la redacţie pe
această temă. Nu mi s-a răspuns. După o
discuţie cu dl. Ioan Lăcustă, care a fost
redactorul articolului publicat de Şerban
Gheorghiu, mi s-au comunicat (5 aprilie 1982)
câteva scrisori – ecouri la Bălcescu la Palermo –
care mi se par interesante şi pe care le-am
reprodus ca atare în anexele 129-130, 133-138.
Îi sunt recunoscător d-lui Lăcustă pentru
amabilitate.
170În colecţia noastră se află întregul pachet al
corespondenţei dintre mine şi dr. Michael
Kroner, ţinută în anii 1977-1978, precum şi
numeroase copii după documentaţia dr.
Kroner. Şi d-sale îi mulţumesc sincer.
171Este de menţionat faptul că în interesul
elucidării ştiinţifice a problemei, dr. Michael
Kroner mi-a propus şi a realizat un interviu,
publicat atât în «Karpatenrundschau», cât şi în
«Tribuna», deşi tot ce spuneam contrazicea
propriile sale afirmaţii, făcute în aceleaşi
publicaţii, cu puţin timp înainte. (Cf. dr.
Michael Kroner, Neue Forschungsergebnisse
uber die Grabstatte Nicolae Bălcescu. Gesprach
mit Horia Nestorescu-Bălceşti, Direktor das
Bălcescu-Gedenkmuseums, în
«Karpatenrundschau», Braşov, X, nr. 47, 25
noiembrie 1977, p. 6; idem, Noi cercetări privind
mormântul lui Nicolae Bălcescu. Interviu cu… în
«Tribuna», Cluj-Napoca, XXI, nr. 40, 8
decembrie 1977, p. 12.

ziarist pe aceea de cercetător
ştiinţific. Adaugă deci: «Robert Kisch
care a cercetat problema şi care a cerut
informaţii la Palermo printr-un prieten,
mi-a confirmat într-o nouă scrisoare
autenticitatea ştirii. Mai mult, numitul
prieten a putut stabili că cadavrul
îmbălsămat al lui Bălcescu este într-
adevăr identificat în catacombe.»

Cea de-a doua scrisoare a lui
Robert Kisch – reprodusă doar
parţial în citatul de mai sus – conţine
amănuntul foarte preţios, dacă ar fi
adevărat, că mumia respectivă are şi
un cartonaş pe care e scris cu
creionul următorul text:

«Poetul Român
Nicolae Bălcescu 1852

Groapa Saracilor
Scris de Matristotto Josif
Timişoara-Romania inv.

2.X.1976
Gasittiv evid. Catacombe 2.X.76»172

Ce ne spune această inscripţie173,
pe care, de la bun început trebuie să
precizăm că n-am găsit-o prinsă de
niciun schelet mumificat din cele
două mii cercetate, piesă cu piesă, în
timpul misiunii noastre la Palermo
în mai-iunie 1977 şi cu atât mai mult
în timpul celorlalte doua călătorii
din 1985 şi 1987?

Aserţiunea «groapa săracilor»
vine în contradicţie totală cu existen-

172Anexa nr. 121.
173Facem precizarea că nu este singura
inscripţie despre care avem ştiinţă. La
sfârşitul unei comunicări susţinute de dr.
Cantemir Rişcuţia la Casa de Cultură
germană «Friedrich Schiller» din Bucureşti, o
persoană din public a făcut cunoscut că şi
dânsa, vizitând catacombele, a putut citi o
astfel de plăcuţă metalică (!) pentru Bălcescu.
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ţa unei mumii: un cadavru odată
introdus într-o asemenea groapă nu
mai poate fi, presupunând că a fost
exhumat, mumificat! Dacă a fost de
la început mumificat, ce sens mai are
«groapa săracilor» din textul cartona-
şului ? Apoi, groapa săracilor trimite
evident la fossa comune !

Al doilea mare semn de
întrebare este data: 2.X.1976, adică la
şase luni după emisiunea televiziunii
din Köln. Nu ne rămâne decât să
conchidem că Josef Matristotto a pus
o asemenea inscripţie la mumia pe
care a văzut-o la televizor!

Cercetările  noastre   pentru
identificarea   lui   Josef   Matristotto
ne-au dus, cum era şi firesc, la
Timişoara. Într-adevăr, în oraşul de
pe Bega a fost mulţi ani pedagog şi
institutor. Din 1976 a emigrat în
Statele Unite ale Americii174. Nu-i
exclus deci să fi făcut o escală în
R.F.Germania şi apoi în Italia, la
Palermo175.

Cheia care însă ne permite a
deschide larg ferestrele spre lumina
adevărului în această afacere este, de
fapt, scrisoarea redactorului emisiu-
nii respective, domnul Werner Koch.
La 11 noiembrie 1976, d-sa scria,
negru pe alb, doctorului Kroner:
«Este absolut sigur că N. Bălcescu a fost
înmormântat în catacombele din
Palermo. Aceasta reiese şi din registrele
care sunt depozitate în arhiva
Mănăstirii Cappuccinilor». Exact !
Lovitura de teatru vine abia în fraza
următoare: «În tot cazul – continuă
W. K., deci realizatorul emisiunii Die
Katakomben von Palermo, în care se
pretinde că s-a v ă z u t mumia lui
Bălcescu – în catacombe se află 8.000
de cadavre. Din această cauză eu
consider – scrie Werner Koch – ca
imposibil să se mai poată identifica
astăzi cadavrul lui Bălcescu”! (Ich halte

174Informaţie oficială comunicată de
autorităţile judeţului Timiş. Ing. Ioan Băcălete
din Timişoara îmi face cunoscut că şi fratele
lui Josif Matristotto (care locuia la Jimbolia) a
emigrat.
175Este de presupus că tot el a făcut fotocopia
actului de deces al lui Bălcescu, la 4
decembrie 1976, cum se observă din
menţiunea de pe Registrul de la Oficiul Stării
Civile al municipiului Palermo.

es schon daher für unmöglich, die Leiche
Bălcescu heute noch identifizieren zu
können).176

Atunci, ne întrebăm noi cu
îndreptăţire, ce s-a văzut la
televizor, dacă redactorul acestei
emisiuni declară că e imposibil să-l
identificăm pe Bălcescu ?

Mai mult încă: într-o convorbire
pe care ataşatul  cultural al
României în R.F.Germania, Vasile
Curticăpeanu, a avut-o cu domnul
Werner Koch, acesta din urmă i-a
declarat că nu a identificat  nicio
mumie  Bălcescu.177

Nu lipsit de interes este şi faptul
că padre Domenico Farella,
arhivarul Mănăstirii Cappuccinilor,
scria categoric în 1982, relativ la
aceeaşi chestiune: «Nel 1976 una
transmissione della Radio Televisione
Tedesca con la quale si diffondeva, non
sapiamo in base a quali documenti, che
la salma di Balcescu si trova nelle
catacombe dei Cappuccini di
Palermo…»178

Domnul Werner Koch îmi scria
la 5 mai 1978 că «din partea română
am fost întrebat despre acea secvenţă de
film despre Bălcescu». Răspunsul său
a fost unul singur: «în catacombe nu
există nici cel mai mic indiciu care
cadavru mumificat aparţine lui
Bălcescu» (Es gibt in den Katakomben
nicht den geringsten Hinweis darsauf,
relche mumifizierte Leiche zu Balcescu
gehört).179

Şi totuşi ? Ce s-a văzut la
televizor ?

Noi credem180 – o opinie
similară a emis şi Horst Schuller181 –

176Anexa nr. 120.
177Anexa nr. 132.
178«În 1976 o emisiune a Radio Televiziunii
Germane în care se difuza, nu ştim pe baza
căror documente (sublinierea noastră – H.N.-
B.), că rămăşiţele lui Bălcescu se găsesc în
catacombele Cappuccinilor din Palermo». Cf.
D. Farella, Cenni storici della chiesa e della
catacombe di Palermo, Palermo, 1982, p. 98.
179Werner Koch către Horia Nestorescu-
Bălceşti, Köln, 5 mai 1978 (anexa nr. 140). Cf.
şi Werner Koch, Die Katakomben von Palermo,
în «Suddeutsche Zeitung», nr. 264, 13
noiembrie 1976, p. 95.
180Din nefericire, n-am avut posibilitatea de a
obţine o copie a filmului, pentru a vedea noi
înşine secvenţa în cauză. Deci afirmaţia
noastră rămâne doar o simplă  ipoteză.

că nu a existat, de fapt, o sincro-
nizare perfectă între text şi imagine
şi că, la un  moment dat, în timpul
lecturii pasajului referitor la
Bălcescu, obiectivul aparatului de
filmat a făcut o transfocare pe una
din mumii, pe care telespectatorii au
luat-o, pur şi simplu, drept mumia
lui Bălcescu.

A treia misiune
guvernamentală la
Palermo
Mai-iunie 1977

a 25 mai 1977 o delegaţie de
specialişti români este
trimisă de Consiliul Culturii

şi Educaţiei Socialiste182 în Italia
pentru cercetarea elementelor legate
de şederea, moartea şi înmormân-
tarea lui Nicolae Bălcescu la
Palermo.

Delegaţia a fost formată din dr.
Dan Berindei, secretar al Comite-
tului Naţional al Istoricilor din
România183, Horia Nestorescu-Băl-
ceşti, director al Muzeului Memorial
«Nicolae Bălcescu»184, dr. Cantemir
Rişcuţia, antropolog, cercetător ştiin-
ţific principal la Institutul «Victor

181Anexa nr. 143. Horst Schuller a văzut însă
emisiunea, ceea ce dă o oarecare greutate
afirmaţiei sale.
182Încadrată, oficial, în Protocolul
schimburilor culturale româno-italiene.
183Concluziile sale au fost expuse în articolul
Ultimii ani de viaţă şi activitate ai lui Nicolae
Bălcescu, în «Revista de istorie» (Bucureşti), 30,
nr. 11, noiembrie 1977, p. 1993-2008, cu
deosebire pentru sfârşitul palermitan, p. 2004-
2008.
184Ne-am expus concluziile la care am ajuns în
urma deplasării la Palermo, la nivelul
informaţiilor din 1977, în articolul Adevărul
asupra mormântului lui Nicolae Bălcescu, în
«Flacăra» (Bucureşti), XXVI, nr. 51 (1178), 22
decembrie 1977, p. 11, precum şi în interviul
dr. Michael Kroner, apărut sub titlul Noi
cercetări privind mormântul lui Nicolae Bălcescu,
în «Tribuna» (Cluj-Napoca), XXI, nr. 49 (1049),
8 decembrie 1977, p. 12, traducere a celui
publicat în limba germană sub titlul Neue
Forschungsergebnisse über die Grabstate Nicolae
Bălcescu de «Karpatenrundschau» (Braşov), X,
nr. 47 (1136), 25 noiembrie 1977, p. 6.
Concluziile, la nivelul informaţiilor din 1985
şi 1987, le expunem în această carte.

L



Iarna 2012 | Contact international 287

Babeş» din Bucureşti185 şi Aristide
Buhoiu, reporter al Televiziunii
Române.186

La Palermo cercetările noastre s-
au bucurat de sprijinul autorităţilor
locale şi al unor persoane
particulare; ne facem o datorie de
onoare să le pomenim numele aici,
la începutul relatărilor noastre,
pentru că, indiscutabil, fiecare în
felul său, ne-a ajutat, uşurând
investigaţiile noastre: profesorul
Gaetano Falzone187 şi prof. Petru
Iroaie, de la Universitatea din
Palermo, prof. Virgilio Giordano,
director al Arhivelor Statului din
Palermo, Francesco Trapani, Mario
Sciortino, Domenico Flaviano

185Dr. Cantemir Rişcuţia îşi expune, integral,
punctul de vedere în documentul reprodus
de noi în anexa acestei cărţi. D-sa şi-a făcut
cunoscute opiniile în numeroase comunicări
ştiinţifice şi de popularizare, prezentate la
Bucureşti şi în alte oraşe ale ţării.
186Televiziunea Română a realizat şi transmis
în zilele de 13, 20 şi 27 noiembrie 1977, în
cadrul emisiunii Drumuri europene, filmul în
trei episoade Un om între oameni, realizat de
Aristide Buhoiu. Consultant ştiinţific pentru
primele două episoade (Bălcescu la Paris şi
Bălcescu în Italia) a fost dr. Dan Berindei. Cel
de-al treilea episod (Bălcescu la Palermo) nu a
mai înscris pe generic numele niciunui
consultant ştiinţific. Ar rezulta, de aici, că el
reprezintă doar punctul de vedere personal al
realizatorului, Aristide Buhoiu, fără girul
ştiinţific al istoricului Berindei. Un colaj din
acest serial, redus la un singur episod, îl
prezintă la 28 noiembrie 1982 în cadrul
emisiunii Drumuri prin memorie (transmisia
fusese iniţial programată pentru 21 noiembrie
1982 – cf. «Tele-Radio», XXVIII, nr. 47). De
asemenea, în Planul editorial al Editurii
«Junimea» din Iaşi, pe anul 1978, se anunţase
apariţia cărţii, Aventură la Palermo (poz. 25, p.
13, Seria Reporter XX). Un  capitol  urma  să
cuprindă, într-o manieră reportericească,
proprie autorului serialului TV, unele
observaţii şi concluzii personale privind
subiectul Bălcescu. În 2004 publică articolul
Enigma Bălcescu in ziarul «Naţional»
(Bucureşti), 27 februarie 2004, p. 9.
187Din lucrările prof. Falzone menţionăm:
Nicolae Bălcescu e l’Occidente. Un grande romeno
sepolto a Palermo, apărut în «Il Risorgimento in
Sicilia» (Palermo), IV, nr. 3, iulie-septembrie
1968, p. 443-458, reprodus şi de noi în
«Caietele Bălcescu». Studia et acta musei
«Nicolae Bălcescu» (Bălceşti pe Topolog), II-
III, 1970-1971, p. 25-35. Cf. şi Gaetano
Falzone, Il Risorgimento a Palermo. Gli interpreti
– I fatti. Palermo, 1971, unde, de asemenea, se
reproduce (p. 77-90) studiul despre Bălcescu.

Farella188 şi Vincenzo Marchese, de
la Mănăstirea Cappuccinilor, preotul
Damiano Como189, de la parohia
italo-albaneză din Palermo, Aurelia
Cosima Minneci, călugăriţă, de la
Institutul surorilor basiliene din
Mezzojuso190, dr. Domenico Miceli,
Giuseppe Monterosso, Giancarlo
Drago191, de la Asociaţia «Amicii
României» din Palermo,192 Giuseppe
Lo Cicero, de la cimitirul Rotoli,
Mella Padelaro, custodele imobilului
din via Butera – fostul hotel
«Trinacria» –, precum şi din partea
familiilor româno-italiene Cristina
Şendroiu-Enzo Cirimondo şi
Eugenia Condrea-Domenico Bauso
din Palermo.

Cu prilejul celei de a doua
călătorii de studii a noastre în Italia
– mai-iunie 1985 – la invitaţia
profesoarei Mirella de Martini,
autoarea unei teze de licenţă privind
viaţa şi activitatea lui Nicolae

188D. F. Farella, Cenni storici della chiesa e delle
catacombe dei cappuccini di Palermo. Palermo,
1982, p. 94-96 (Capitolul Il «caso» di Nicola
Balcescu).
189 Damiano Como, Una diocesi della Chiesa
Italo-albanese. L’Eparchia di Piana degli Albanesi,
în «Oriente cristiano» (Palermo), XXI, nr. 4,
octombrie-decembrie 1981. 96 p. (Număr
special).
190Cosima Minneci, Nicola Balcescu. Tesi di
laurea. Palermo, 1976. 148 p. (Università degli
studi di Palermo. Facoltà di Magistero).
191Giancarlo Drago, I rumeni a Palermo alla
ricerca del patriota, în «L’Ora» (Palermo),
LXXVIII, nr. 127, 7 iunie 197, p. 9.
192După întâlnirea avută (Horia Nestorescu-
Bălceşti şi dr. Cantemir Rişcuţia) cu membrii
cercului  cultural «Amici della Romania»,
condus de dr. Domenico Miceli, presa
palermitană a relevat evenimentul,
exprimând chiar speranţa, mai mult sau mai
puţin mărturisită a celor de faţă, de a avea un
Muzeu Bălcescu la Palermo, eventual prin
cumpărarea în acest scop a clădirii fostului
hotel «Trinacria». «L’Ora» publica ştirea cu
supratitlul In progetto un museo dedicato a
Nicola Balcescu («L’Ora», Palermo, LXXVIII,
nr. 127, 7 iunie 1977, p. 9. Cf. şi cronica din
«Giornale di Sicilia», Palermo, 8 iunie 1977,
ambele reproduse în anexele nr. 125-126). Tot
ca un ecou poate fi considerată şi notiţa
publicată de prof. Gaetano Falzone, cu tot
caracterul ei polemic vizavi de preşedintele
cercului cultural «Amici della Romania», dr.
Domenico Miceli («Giornale di Sicilia»,
Palermo, 26 iunie 1977).

Bălcescu193, ne-am bucurat şi de
sprijinul altor români şi italieni.
Printre aceştia: dr. Luigi Contrino
(Milano), monseniorii Vasile Cristea
şi Traian  Crişan (Vatican, Roma),
Anna Siciliano-Iroaie (Roma), soţia
regretatului Petru Iroaie, Antonio
Passalacqua, custodele cimitirului
Cappuccinilor. Şi lista ar putea
continua.

Membrilor delegaţiei le-a
revenit misiunea de a studia, mai
întâi, elementele legate de şederea,
moartea şi înmormântarea lui
Bălcescu în oraşul Palermo; trebuiau
să facă apoi investigaţiile necesare
pentru confirmarea sau infirmarea
ipotezei privind soarta rămăşiţelor
sale pământeşti, identificarea lor în
vederea readucerii în patrie.194 Şi nu
puţine erau tezele şi ipotezele din
dosarul misiunii…

«ALLA TRINACRIA»
Grande albergo con
bagni

-a susţinut o prea lungă
perioadă de timp că
Bălcescu şi-ar fi aflat

sfârşitul în hotelul săracilor, în
«spitalul din Palermo»195, în «casa
pentru săraci a ordinului călugăresc»196

193Mirela de Martini, Nicolae Balcescu nella
rivolutione romena del 1848. Tesi di Laurea.
Padova, 1976. 374 p.(Università degli studii,
Facoltà di magistero, Istituto di storia
medioevale e moderna).
194Vezi în anexa nr. 149 Programul misiunii.
Din nefericire, timpul şi banii alocaţi misiunii
erau în raport invers proporţional cu
programul propus; mijloacele alocate pentru
cele 15 zile planificate, oricâtă economie am fi
făcut, au fost departe de a acoperi cheltuielile
de şedere, precum şi – mai ales – pe cele de
documentare (plata fotocopiilor etc.), aşa că
după… 35 de zile ne-am urcat în primul tren
cu destinaţia Bucureşti. Ce altceva puteam
face ? Cercetările efectuate în deplasările mele
din 1985 şi 1987 n-au fost finanţate de
autorităţi.
195Maria Cociu, Amintiri despre Bălcescu, în
«Adevărul literar şi artistic» (Bucureşti), 6, nr.
221, 1 martie 1925, p. 2.
196Claudio Isopescu, În jurul comemorării lui
Nicolae Bălcescu, în «Adevărul» (Bucureşti), 40,
nr. 13403, 28 august 1925, p. 3.
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sau «într-un hotel cu aer sinistru de
fortificaţie în zonă toridă».197

Imaginea propusă de noi este
complet diferită de cea tradiţională –
emoţionantă poate, dar numai atât –
şi se întemeiază pe argumente
susţinute de documente incontes-
tabile.

După ce trece prin Porta Felice –
numită astfel după numele donnei
Felice Orsini, soţia viceregelui
Marcantonio Colonna198 – şi străbate
largo Santo Spirito, călătorul nostru
intră pe «magnifica» via Butera –
cum o răsfăţau ghidurile turistice.

Dintre numeroasele descrieri ale
locurilor am ales, pentru a reface
atmosfera epocii, notele de călătorie
ale lui Marchebus, care, plecat din
Parisul luminilor străbate Europa
până în capitala mirificului orient,
Constantinopol. Este, de altfel, şi
drumul pe care îl făcuse Bălcescu, în
vara anului 1852.

Notele sunt din 1839:

«Primele obiective care ne-au
încântat privirea de cum am sosit au
fost Porta Felice, palatul  Butera  cu
terasele  sale  şi  superba  promenadă de-
a-lungul mării.

Cea mai elegantă societate a
Palermului se găsea adunată aici în
fiecare seară de la ora 7 până la miezul
nopţii. Nu cred că există în Italia o
mulţime mai strălucitoare şi o defilare
atât de frumoasă de echipaje.

Îmbrăcămintea femeilor era încân-
tătoare şi caii sunt de o mare
frumuseţe».199

Hotelul «Alla Trinacria»200

(Grande Albergo con bagni201),
construit în 1844, era, în epocă, şi

197G. Călinescu, Istoria literaturii române,
Bucureşti, 1941, p. 180; ibidem, ed. II,
Bucureşti, 1982, p. 187. Vezi şi Mihai
Gheorghe Andrieş, Italia, Bucureşti, Editura
ştiinţifică, 1963, p. 189: «sărac şi departe de ţară
el s-a stins în ziua de 29 noiembrie 1852 într-o
cameră mizeră».
198Gaetano Falzone, Palermo. Ediţia a 4-a.
Palermo, 1956, p. 66.
199Marchebus, Voyage de Paris à Constantinople
par bateau a vapeur. Paris, 1859, p. 230.
200«Trinacria» – numele antic al Siciliei.
201Mare hotel cu băi.

mulţi ani după aceea, un local de
lux, proprietatea principelui de
Trabia, care îl concesionase
genovezului Salvatore Ragusa.202

Inaugurarea are loc la 6 iulie
1844 cu prilejul vizitei regelui
Bavariei. Acesta sosise la Palermo,
venind din Napoli; regele şi întreaga
sa suită sunt găzduiţi la «Trinacria»
timp de 21 de zile. Oaspeţii au fost
întâmpinaţi de proprietarul pala-
tului, prinţul de Trabia, care era de
altfel un înalt demnitar al Regatului
celor Două Sicilii: consilier de stat şi
ministru secretar de stat al
Afacerilor Eclesiastice.203

Cea mai elocventă relatare des-
pre acest local foarte elegant, situat
între palatul principelui Butera204 şi
în vecinătatea celui al principelui
Giuseppe Tomasi di Lampedusa,205

o găsim în cartea baronului neamţ

202Luigi Giachery, Piazza Marina e Alberghi di
Palermo nel secolo scorso. Palermo, 1923, p. 38;
Petru Iroaie, Documenti palermitani intorno a
Nicola Balcescu, în Nicola Balcescu a Palermo
(con documenti inediti). Palermo, 1953, p. 23.
203Luigi Giachery, op. cit., p. 38-39; Petru
Iroaie, op. cit., p. 23-24.
204Aici a locuit, în 1787, J. W. Goethe (1749-
1832). Iată textul plăcii memoriale: «In
quest’ala del palazzo Butera (prima d’esservi
incorporata) sorse la casa di Francesco Benso che
addita a pubblico albergo accolse nella primavera
del 1787 Johann Wolfgang Goethe il poeta che
nella Italienische Reise additò al mondo la Sicilia
come la chiave per intendere l’Italia perchè ne
sopravviva il ricordo il Rotary Club di Palermo
vest, questa lapide offre alla comunità Palermo.
Novembre 1977» În această aripă a palatului
Butera (înainte de a fi încorporată)  se înălţa
casa lui Francesco Benso, care, devenită hotel
public, l-a găzduit în 1787 pe Johann
Wolfgang von Goethe, poetul care în cursul
„Italienische Reise” [ călătoriei italiene, în
germană, în original – n.t,. a semnalat lumii
Sicilia drept cheie pentru înţelegerea Italiei.
Pentru ca această amintire să supravieţuiască,
Rotary Club din Palermo Vest oferă această
placă comunităţii din Palermo. Noiembrie
1977”.
205Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-
1957), autorul Ghepardului, cunoştea viaţa şi
moartea lui Bălcescu în această casă. Din
relatarea acad. Alexandru Balaci aflăm că
prinţul a intervenit «cu vehemenţă» pentru
curăţirea plăcii memoriale de pe zidul
fostului hotel (Al. Balaci, Jurnal italian, p. 34).
Un apel similar este lansat, în 1952 (Una
lapida, în «Giornale di Sicilia», Palermo, XCII,
nr. 265, 7 noiembrie 1952, p. 2).

Franz Löher, Sizilien und Neaples,206

în care, referindu-se la amintitul
hotel, exclamă: «Unde în lume se poate
găsi o locuinţă mai splendidă»!207.
Aceste patetice cuvinte ni se par mai
mult decât îndreptăţite dacă privim
imaginea extrasă din entetul foii de
corespondenţă a hotelului.208

Orice ghid te-ar fi prevenit că
acesta este localul preferat al
suveranilor şi al principilor regali !

În 1847 oaspeţii hotelului sunt
principele moştenitor şi fratele
acestuia, prinţul Luipold de Bavaria,
care vor locui aici timp de trei
luni.208

Din aceşti ani ni se păstrează şi
cuvintele elogioase pe care le-a
adresat, într-o scrisoare deschisă
publicată de gazeta oficială «La
Cerere», principele San Giacomo în
numele său şi al celor 42 de oaspeţi
care timp de trei săptămâni au locuit
aici: «puţine oraşe din Europa se pot
mândri cu un hotel mai minunat şi mai
confortabil».210

Tot aici va trage, în martie 1851,
contele de Wachtmeister, ambasado-
rul Suediei. Erau aşteptaţi, de ase-
menea, ambasadorii Franţei, Rusiei
şi Prusiei la curtea regelui celor
Două Sicilii.211

Este de menţionat şi faptul că
patronul hotelului, cunoscând bine

206Franz Löher, Sizilien und Neaples, Monaco,
1864.
207Franz Löher, op.cit., vol. I, p. 3; Luigi
Giachery, op. cit., p. 39; Petru Iroaie, op. cit., p.
23.
208Arh. St. Buc., Fond Ministerul Instrucţiunii,
ds. nr. 601/1863, f. 60 (Originalul declaraţiei
lui Salvatore Ragusa, din 1863, scrisă pe
hârtie cu imaginea hotelului în en-tête. Ea a
fost reprodusă, de aici, în N. Bălcescu, Opere,
IV, p. 393. O imagine similară, dar cu un prim
plan în care hotelul iese mai bine în relief –
desigur în detrimentul ansamblului cheiului –
se află în cartea lui Luigi Ghiachery, Piazza
Marina, planşa XV, cu următoarea legendă:
«vignetta del tempo della inaugurazione
dell’albergo» (p. 38, nota 1).
208Luigi Giachery, op. cit., p. 38; Petru Iroaie,
op. cit., p. 23. Prinţul Luipold de Bavaria
sosise la Palermo cu vasul grecesc «Othon» la
16 ianuarie 1847; el află aici pe fratele său
prinţul moştenitor al regatului.
210«La Cerere» (Palermo), nr. 8, 27 ianuarie, p.
1.
211«Il Commercio» (Palermo), II, nr. 149, 4
martie 1851, p. 2.
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pretenţiile înalţilor săi oaspeţi, îi
întâmpina întotdeauna cu «una
colazione all’inglese».

Doi ani înaintea sosirii lui
Bălcescu la Palermo, la şase ani
după deschiderea hotelului, Salva-
tore Ragusa publica în «Il Commer-
cio» din 23 aprilie 1850 anunţul prin
care scotea în vânzare, la suma de
25.000 de ducaţi, întregul mobilier şi
vesela, argintăria, porţelanuri, crista-
le italieneşti, franţuzeşti, belgiene,
englezeşti… Totul va fi fost, deci, în
1852, nou şi mult mai bogat !212

Acesta era, aşadar, «spitalul»,
«casa săracilor», «hotelul cu aer
sinistru» în care a tras Bălcescu la
Palermo !

Interesant de menţionat, pentru
istoria localului, este şi faptul că tot
aici va locui eroul naţional al Italiei,
Giuseppe Garibaldi, în iulie 1862,
înaintrea marşului spre Roma o
morte ! care a precedat bătălia de la
Aspromonte.213

Dintre numele citite, la întâm-
plare, în diagramele hotelului,
amintim pe Duca di Modena – cu o
suită de 13 persoane –, ocupând
camerele 4-16, în septembrie 1852; S.
M. Bavari (Majestatea Sa Regele
Bavariei ?) – cu o suită de 19
persoane –, ocupând camerele 1-16,
34-36, în aprilie 1953. În octombrie
1852 – deci chiar în luna în care va
sosi la acest hotel şi Nicolae Bălcescu
- locuieşte aici între 11 şi 14, Odilon
Barrot (1791-1873), un atât de
cunoscut om politic francez, fost

212Ibidem, p. 195.
213Aşezate de-o parte şi de alta a uşii fostului
hotel, două plăci de marmoră amintesc
trecătorilor că aici au locuit, la interval de
zece ani, doi luptători pentru eliberarea
naţională şi unificarea patriei lor: Bălcescu şi
Garibaldi ! Textul plăcii comemorative
pentru Bălcescu fiind cunoscut şi reprodus de
noi în altă parte a acestei lucrări, dăm aici pe
cel privind pe revoluţionarul italian: Da questa
casa il 31 luglio 1862 Giuseppe Garibaldi al grido
di «Roma o morte» parti per l’impresa che pur
troncata ad Aspromonte ravvivava la fede
affrettava gli evanti. 31 luglio 1922 (Din această
casă la 31 iulie 1862 Giuseppe Garibaldi cu
strigătul «Roma sau moartea» a plecat în
expediţia care deşi oprită la Aspromonte
însufleţea din nou credinţa şi pregătea
evenimentele finale. 31 iulie 1922)

prim-ministru al Franţei postre-
voluţionare (decembrie 1848-octom-
brie 1849), care ocupa camerele 18 şi
19. Nu lipsit de interes este şi faptul
că nepotul său, Favre, fusese
consulul Franţei la Belgrad, în 1849;
iar despre acesta din urmă Nicolae
Bălcescu nota: «el Favre pricepe bine
chestia naţionalităţilor. Are multă
simpatie pentru naţia română…»214

În fine, este de menţionat
generalul Dombéry, cu întreaga lui
suită ocupând camerele 1, 4-8, 43 şi
56. Exemplul mi se pare cel mai
semnificativ, căci el evidenţiază
repartiţia camerelor după starea
socială, funcţie şi subordonare;
negreşit la numerele 43 şi 56 locuiau
ordonanţa generalului şi camerista
soţiei acestuia ! Aceeaşi repartizare
după statutul social al locatarului –
implicit, deci, după posibilităţile lui
financiare – o constatăm şi în cazul
altor familii: M. Jamson ocupă timp
de zece zile camerele 9-10, 12-15, 43
şi 49 (când revine, în noiembrie
1852, va ocupa camerele 20-24 şi 55);
Eugène Huet de Froberville215 –
camerele 17-19 şi 45; Luigi Bire216 –
camerele 10-12 şi 43; S. Campbell –
camerele 12-16 şi 46; E. Vestby –
camerele 1, 5-7 şi 42; G. Grant –
camerele 4-6, 8 şi 43; Maj. Godfroy –
camerele 9, 13-16, 33 şi 34; Nicolo
Ivanoff – camerele 2-3 şi 49. Şi
exemplele ar putea continua la
infinit. Este mai mult decât evident
faptul că la mansardă locuiau
servitorii, cameristele, ordonanţele
şi, eventual, turiştii săraci.

Hotelul avea, la început, 44 de
camere, apoi 56, din care 20 cu
vederea spre splendida Conca

214N. Bălcescu, Opere, IV, p. 127. Pentru
Odilon Barrot vezi diagrama hotelului pe
luna octombrie 1852 în anexa nr. 22.
215Prenumele îl aflăm din «Giornale del Regno
delle due Sicilie» (Napoli), 1852, p. 900; tot de
aici ştim că voiaja însoţit de soţie şi de o
cameristă. E. H. de Froberville era proprietar
francez.
216Prenumele, în forma italiană, Luigi, îl aflăm
din lista pasagerilor. De fapt era Louis Bire,
francez, proprietar. Cele patru camere erau
ocupate de el, soţie, cameristă şi un servitor.
(«Giornale del Regno delle due Sicilie», Napoli,
1852, p. 884).

d’oro.217 Din 1877 el devine
proprietatea unuia dintre fiii lui
Ragusa, Ernesto – celălalt fiu, Enrico,
punând bazele unui nou local: Hôtel
des Palmes.218 «Trinacria» a funcţio-
nat ca atare până la 31 august 1911
când a fost transformat în imobil de
locuit cu camere închiriate familiilor
nevoiaşe. Din 1927 casa aparţine pri-
ncipelui Lanza di Trabia e di Butera;
astăzi [1977] ea se află în proprieta-
tea familiei principelui Borghese219

şi, de peste un deceniu, este
nelocuită.

A urmat o ruinare rapidă a
construcţiei – ca şi a cartierului – ce
i-a schimbat într-atât înfăţişarea
iniţială, încât i-a putut face pe cei
care au văzut-o după 1921 (până în
zilele noastre) să acrediteze ideea
unei pensiuni pentru săraci. De
altfel, şi fotografiile localului difu-
zate vreme îndelungată la noi nu
reproduc decât fragmentar imaginea
lui reală, uneori nici cel puţin faţada,
ci intrarea din via Butera, contribu-
ind prin aceasta la instaurarea unei
reprezentări deformate, care nu mai
amintea nici măcar vag de
strălucirea sa din 1852 !

Întregul cartier devine Mollo
vecchio – Cheiul vechi –, reşedinţele

217Luigi Giachery, op. cit., p. 39.
218«Hôtel des Palmes» există şi astăzi, sub
numele «Grande Albergo & des Palmes»,
trecut în ghidurile turistice la «prima
categoria». Vizibilă este preluarea celor două
denumiri, aici reunite într-una singură
(«Grande Albergo» + «Hôtel des Palmes»).
Printre marile personalităţi care şi-au legat
numele de acest hotel este şi Richard Wagner
(1813-1883); el a terminat aici ultima sa operă,
Parsifal (scrisă între 1877 şi 1882). O placă
memorială consemnează evenimentul.
219Informaţie personală obţinută la Palermo
de la notarul principelui Borghese. După
apariţia, în «L’Ora» din 7 iunie 1977, a ştirii
privind posibilitatea organizării în clădirea
fostului hotel, cu sprijinul Guvernului român,
a unui muzeu Bălcescu mai multe persoane
din Italia, ca şi din diaspora românească, s-au
aratăt interesate în realizarea proiectului.
Întâlniri şi convorbiri pe această temă am
avut în special în anii 1985 şi 1987. Ele nu s-au
finalizat; printre altele, am fost acuzat, în
1977, că vreau să «rămân» director al
preconizatului Centru Cultural Nicolae
Bălcescu din Palermo ! Consecinţa a fost că,
timp de aproape 9 ani, n-am mai ieşit din
ţară.
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rezidenţiale, după 1860, fiind clădite
în partea opusă a oraşului, spre
interiorul insulei.

Se repetă, la infinit, în presă, la
radio sau la televiziune afirmaţia
despre «mansarda» în care a trăit
«solo e sconosciuto»220 Bălcescu la
Palermo. Aproape că nu există
călător, turist, de obicei, care,
publicând într-un ziar sau altul,
câteva note de călătorie să nu repete
această afirmaţie, numai şi numai
pentru că ea concordă cu ce a citit
prin foarte vechi manuale şcolare
sau broşuri de popularizare…

O fi poetic, o fi romantic, ca
luptătorul pentru emanciparea
săracilor să moară într-o casă
sărăcăcioasă, să fie aruncat la groapa
comună a săracilor, pentru ca trupul
său să se amestece, fie şi în
pământul străbun al Italiei, cu
trupurile săracilor pentru care s-a
jertfit ?! Quid prodest ? De unde şi
până când luptătorii pentru libertate
socială şi naţională, pentru
suveranitatea şi independenţa
patriei – şi aceasta în secolul
luminilor – trebuiau să fie neapărat
dintre cei mai săraci reprezentanţi ai
poporului ? Aceasta înseamnă a
nega conştient o realitate mai mult
decât evidentă !

E uşor să fii revoluţionar când n-
ai decât lanţurile de pierdut !

Un studiu statistic asupra
activităţii hotelului «Alla Trinacria»,
atât cât ne-au permis diagramele
lunilor septembrie-noiembrie 1852,
ne-a demonstrat că ne aflăm într-un
sezon turistic mort, cu un uşor
reviriment spre sfârşitul lunii. Din
cele 1.680-1.736 unităţi de cazare –
calculate la 30/31 zile x 56 camere –
a avut închiriate în septembrie 1852
doar 376, adică 22,38, în octombrie
595, adică 34,27, iar în noiembrie
1852, 716 unităţi de cazare, adică
42,61.221 Minimele şi maximele
lunii octombrie 1852 oscilează între 4
camere închiriate în preziua sosirii

220Singur şi necunoscut.
221În aprilie 1853, de pildă, procentul de
solicitare a serviciilor turistice creşte până la
56,45.

lui Bălcescu aici şi 36, zece zile mai
târziu. Numai cursa lui
«Ercolano»222, din 17 octombrie
1852, i-a adus 12 călători. Printre
aceştia, alături de Nicolae Bălcescu,
francezul Eugèn Huet de
Froberville, cu familia, studentul
milanez, în drept, Ercole Parravicini,
englezul Charles Fiers, negustorul
napolitan Carmine Carcione, ameri-
canul proprietar Giosuè Jones.

Dintre colocatarii sejurului lui
Bălcescu aici amintim pe M. Jamson
cu familia şi, desigur, câţiva servitori
care ocupau 9 camere, pe generalul
Dombéry, cu 8 camere, pe M.
Godfroy, cu 7 camere etc.

Nicolae Bălcescu a locuit în
corpul de clădire orientat spre
Conca d’oro, în camera nr. 26, aflată
la etajul IV. La nr. 25 locuia Adolfo
Sichel,223 la nr. 27 Ferdinand
Goldschmidt,224 la 28 M. Vollesky,
iar la nr. 29 Teodore Heppe. În
noiembrie 1852 colocatarii etajului
IV vor fi: la 25, în continuare, Adolfo
Sichel, până la 6 noiembrie, de la 6 la
11 noiembrie, Rampellac, iar de la 27
la 30 noiembrie, Felice Hunda; la nr.
27, în continuare, F. Goldschmidt
(trei zile), apoi Teodore Heppe (până
la 17 noiembrie) şi, în fine, B.
Sellinger (de la 27 la 30 noiembrie);
la nr. 28 G. Vischer, încă din 31
octombrie (până la 9 noiembrie), G.
Stenisckel (10-13 noiembrie),
Campbell (17-23 noiembrie) şi L.
Longerbach (27-30 noiembrie); la nr.
29 Domnul de Matteseff (12-13

222«Ercolano» – vasul cu care a călătorit
Bălcescu de la Napoli la Palermo – era o navă
cu un deplasament de 342 de tone. Fusese
comandat de Luigi Consiglio până în 1850,
când acesta trece la comanda piroscafului
«Capri» (473 t.). Noul comandant al lui
«Ercolano» devine (14 mai 1850) Francesco
Miceli, fost comandant al navei «Maria
Cristina». Toate făceau curse regulate de
călători între Sicilia şi continent (cf. pentreu
itinerariul şi orarul lor «Il Commercio»,
Palermo, 1, nr. 57-58, 11-14 mai 1850, p. 4;
acelaşi ziar, passim, 1850-1852).
223În «Giornale del Regno delle due Sicilie»
(Napoli) este menţionat, la sosirea în capitala
regatului, cu nmele: Eduardo Ferdinando
Sichel «naturalizat englez» de profesie
negustor (Anul 1852, p. 884)
224Doctor în drept din Frankfurt («Giornale del
Regno delle due Sicilie», Napoli, 1852, p. 884).

noiembrie). Camerele 30-32 rămân
neocupate toată luna noiembrie.

Din această înşiruire de nume
rezultă că în ziua de 29 noiembrie
1852 – data decesului lui Nicolae
Bălcescu - la etajul IV al hotelului
«Trinacria» se aflau: Felice Hunda
(camera nr. 25), B. Sellinger (la nr.
27) şi L. Longerbach (nr. 28);
celelalte camere erau libere în acea
zi. În hotel se mai aflau: E. Woodes
(camerele 2-3), E. Vestby (camerele
1, 5-7, 42), Lewis Reis (c. 10-11),
Riberstein (c. 39), Delkchamp (c. 40),
Buck (c. 41), Bud Supkend (c. 45), G.
Mayer (c. 46), G. Fischer (c. 52), C.
Despierre (c. 55) şi Giulio Jorand (c.
54).

O încercare de a afla tariful
hotelului,225 după sumele plătite în
lunile septembrie-noiembrie 1852 şi
aprilie 1853 de călătorii care au
închiriat camere aici, ne-a demon-
strat mai întâi că patronul fixa chiria
în funcţie de categoria camerei; mai
apoi, cuantumul chiriei era deter-
minat de anumite servicii suplimen-
tare de tip hotelier (pensiune, de
pildă). Avem câteva exemple în
acest sens: lui M. Simon, de pildă, îi
închiriază camerele 2 şi 3, la suma de
10 tari, deci 5 tari camera pe zi, în
perioada 26 septembrie – 16 octom-
brie, în timp ce lui Luigi d’Effinger i-
a luat 16 tari, adică 8 tari de cameră
pe zi în perioada 26-31 octombrie
1852. Camera nr. 4 este închiriată lui
E. Karser cu 10 tari/zi – maximum
întâlnit – iar lui A. Fiegler cu 8
tari/zi (în aceeaşi lună la un interval
de o săptămână). Asemenea oscilaţii
întâlnim şi în cazul altor camere;
spre exemplu, camera nr. 29 a fost
închiriată cu 6, 7 şi 8 tari/zi, camera
nr. 42 (ca şi camera nr. 45) cu 4, 5 şi 6
tari/zi. Pentru camera nr. 42 studen-

225Dacă ar fi să facem o medie (pe cele 4 luni
luate în calculul statistic din acest studiu),
trebuie spus că în general camerele de la
etajele I-III se închiriau cu 8 tari/zi (sigur
există şi câteva excepţii în plus – 9-10 – sau în
minus – 6-7), cele de la etajul IV cu 6-8 tari/zi
(cu excepţia camerei nr. 25, care are frecvent
un tarif mai redus, 4-7 tari/zi). De la camera
nr. 33 la 56 (etajul V + corpul B, toate cele trei
etaje), tariful obişnuit era de 4 tari/zi; uneori,
el urca la 5 (şi  numai de două-trei ori la 6).
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tului Ercole Parravicini îi ia 4 tari, iar
lui Marchese Minichi 6. Pentru ca-
mera nr. 45 G. Auvellerin plăteşte 4
tari, negustorul milanez Carmine
Carcione 5, iar Bartolomeo Valen-
berg 6 !

Tariful camerei nr. 26 a oscilat
între 5 tari (două închirieri), 6 (o
închirirere) şi 7 tari (cea a lui Nicolae
Bălcescu).

Pentru a conchide, trebuie să
arătăm că Nicolae Bălcescu a locuit
în hotelul «Alla Trinacria», în corpul
principal, orientat spre Conca d’oro,
în camera nr. 26, aflată la etajul IV.
Iar camera nr. 26 s-a aflat pe locul 6 de
interes din cele 38 luate în calcul !

Hotelul avea în acea vreme 56226

de camere repartizate pe 5 şi,
respectiv 3 nivele, în două corpuri
de clădire. Nicolae Bălcescu a plătit
7 tari pe zi, în timp ce limitele
tarifare se înscriau între 3 şi 8 tari pe
zi. Orice comentariu este de prisos
!227

226În cele două corpuri de clădire, camerele
erau repartizate astfel: corpul A (cu vedere
spre Conca d’oro), 38 (câte 8 pe etajele I-IV şi
6 la et. V); corpul B (cu vederea spre via
Butera), 18 (pe 3 etaje). La parter se aflau
birourile administraţiei, sufrageria (două
săli), băile şi bucătăria. Procentul de ocupare
a camerelor corpului A, în septembrie 1852,
este următorul: 37,91 (etajul I), 24,58 (et.
III), 10,41 (et. IV), 10,00 (et. II). Etajul V
era neocupat.  47,98 (et. II), 39,51 (et. IV),
33,06 (et. I), 30,64 (et.III) şi 8,60 (et. V) -
în octombrie 1852. 66,66 (et. III), 42,08 (et.
I), 36,66 (et. IV), 31,25 (et.II) şi 5,55 (et.
V) - în noiembrie 1852. 85,41 (et. I), 74,16
(et. IV), 70,83 (et.II), 40,41 (et. III) şi
27,91 (et. V) - în aprilie 1853. Aşadar, etajul
IV (în care a locuit Bălcescu) se afla pe locul 3
în septembrie şi noiembrie 1852 şi pe locul 2
în octombrie 1852 şi aprilie 1853. Procentul de
ocupare al camerelor din corpul B a fost de
22,38 (septembrie 1852), 34,27 (octombrie),
42,61 (noiembrie 1852) şi 58,45 (aprilie
1853). Preferinţele călătorilor, în cele 4 luni de
calcul, s-au îndreptat, în corpul A, spre
camerele (cifra romană indică etajul, cifra
arabă, numărul camerei): I/3 (82,64), I/2
(76,03), IV/28 (59,50), I/4 (54,54), IV/27
(53,71), IV/26 (52,89), II/20 (52,06),
IV/29 (51,23), II/18 (47,10) şi II/10
(47,93). După cum se observă, pe primele
zece locuri se află 3 camere de la etajul I, 4 de
la etajul IV şi 3 de la etajul II.
227Faptele sunt împinse până acolo încât un
cunoscut redactor şef al unei reviste de
popularizare a istoriei afirma sentenţios:

A murit Bălcescu sărac ?

ntrebarea este lipsită de sens,
de vreme ce Bălcescu a descins
la cel mai luxos hotel din

Palermo ! Dar să trecem peste acest
amănunt, cum desigur trecem şi
peste faptul că, în ţară, familia
Bălcescu nu se afla chiar printre
ţăranii săraci !228

În ultima parte a vieţii, nu
numai la Palermo, dar şi la Hyères
(unde a locuit în castelul lui
Alphonse Denis – Chateau Denis)229 şi

«Conform cărei legi obiective din natură şi
societate (!) o cameră cu nr. 26 a unui hotel nu are
voie nici măcar în 1852 să fie mansardă ?». Şi
aceasta cu atât mai grav cu cât avea la acea
dată toate elementele problemei: hotel de lux,
56 de camere, 7 tari costul sejurului în camera
nr. 26, dintr-un tarif care începea cu 3 şi se
sfârşea cu 8 tari pe zi !
228Să notăm totuşi că, mama sa, Zinca
Bălcescu, la căsătoria ei în 1811, aducea ca
zestre jumătate din moşia Bălceşti-Gâltofani,
judeţul Argeş, întregită cu cealaltă jumătate,
în 1851, la moartea fratelui ei, Iancu Bălcescu,
totalizând 2.200 de stânjeni; moşia Scaioşi,
judeţul Vâlcea, dania lui Iancu Vărzariu, din
1839, însumând 400 de stânjeni; 35 de
pogoane de vie şi pământul din preajma ei, în
Valea Orliţei, judeţul Prahova (zestrea ei şi
averea soţului), casa din mahalaua Mântulesii
(cumpărată de soţ în 1801-1809), casa din
mahalaua Boteanu (construită de tatăl lui
Nicolae Bălcescu în 1819), locul sterp (de casă)
din aceeaşi mahala. Aşadar, trei moşii în trei
judeţe şi două case în Bucureşti! La 1864, ţăranii
clăcaşi de pe moşia  mamei lui Bălcescu sunt
împroprietăriţi cu 1.275 de pogoane de
pământ arabil şi cu alte câteva zeci de
pogoane loc de casă şi grădină (cf. Cornelia
Bodea, Paul Cernovodeanu şi Horia
Nestorescu-Bălceşti, Vatra Bălceştilor, Bălceşti
pe Topolog, 1971, p. 1-30; Horia Nestorescu-
Bălceşti, Ştiri despre familia Bălcescu într-o serie
de documente din arhivele vâlcene. Moşia Scaioşi,
în «Caietele Bălcescu», Bălceşti pe Topolog, VII-
VIII, p. 119-124; C. Tamaş, P. Bardaşu, S.
Purece şi H. Nestorescu-Bălceşti, Familia
Bălcescu în documente vâlcene. Bălceşti pe
Topolog, 1984, passim; prof. Al. N.
Constantinescu, Proprietăţi din neamul
Bălceştilor în Bucureşti pe calea Rahovei, în
«Glasul bisericii», Bucureşti, XXI, nr. 7-8,
august 1962, p. 752-755; Paul Cernovodeanu,
Documente privitoare la înaintaşii lui Nicolae
Bălcescu, I-II, în «Caietele Bălcescu», Bălceşti pe
Topolog, IX-X, p. 121-161, XI-XII, p. 117-242).
229N. Bălcescu, Opere, IV, p. 383. Pentru
Chateau Denis vezi Nicolae Vătămanu,
Bălcescu la Hyères, în «România literară»

la Constantinopol, Bălcescu a
preferat reşedinţe care să-i ofere
întregul confort, evitând deplasările
obositoare şi din cauza slăbiciunii
determinată de starea precară a
sănătăţii.  Scrisorile expediate în
această perioadă prietenilor explică
clar preferinţele sale: «în oraşele de pe
marginea Dunării – scria Bălcescu –
nu sunt comodităţile trebuincioase la
un om de sănătatea mea.»;230 «să-mi
căutaţi – îl ruga el pe Ion Ghica –
două odăi… şi să am de se poate în casă
mijloace de hrană, căci eu nu mai am
puteri a umbla pe gios»;231 Egiptul îl
consideră un loc «sălbatic»232 etc.

Dar chiar şi în perioada de
activitate intensă, Bălcescu acorda
un rol social important locuinţei,
mai ales în relaţiile politice şi
diplomatice. La Londra fiind arăta
că a avut nevoie «de un apartament
bun spre a primi lumea».233

Argumentul hotărâtor cu care s-
a încercat să se dovedească extrema
sărăcie în care a locuit şi a murit
Bălcescu la Palermo îl constituie – de
obicei – enumerarea datoriilor din
declaraţia-testament. Documentul
este, însă, doar în parte expresia
juridică, tipic negustorească, a
patronului hotelului, Salvatore
Ragusa, care a dorit să-şi asigure
recuperarea sumei datorată de
Bălcescu printr-un înscris formal,
fără de care, să fim drepţi, n-ar fi
putut dovedi existenţa acesteia.

Sunt specificate în acest act ce
poartă semnătura autografă a lui
Bălcescu, fără a fi fost scrisă de mâna
lui, o serie de datorii către patronul
hotelului şi către medicul curant,
precum şi dispoziţii de plată a unor

(Bucureşti), 2, nr. 27(39), 3 iulie 1969, p. 5;
ibidem, Bălcescu bolnav, în «Caietele Bălcescu».
Studia et acta musei «Nicolae Bălcescu»
(Bălceşti pe Topolog), II-III, 1970-1971, p. 323-
340; ibidem, Pe urmele paşilor lui Bălcescu în
Franţa (Paris, Bellevue, Hyères), în «Caietele
Bălcescu» (Bălceşti pe Topolog), VII-VIII, 1975-
1976, p. 85-105; ibidem, Icoane şi fotografii de
bucureşteni. Aventuri literare. Bucureşti,
Editura Litera, 1981, p. 20-27 (Alphonse Denis,
Prietenul lui Bălcescu).
230N. Bălcescu, Opere, IV, p. 388.
231Ibidem, p. 389.
232Ibidem, p. 390.
233Ibidem, p. 257.

Î
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sume pentru servitorul său şi pentru
ceilalţi oameni din personalul
hotelului, pentru medicamente şi o
indemnizaţie pentru paguba adusă
patronului prin arderea sau
distrugerea lenjeriei din camera sa,
dată fiind boala de care suferea.

De aici s-a tras concluzia falsă că
Bălcescu a murit într-o neagră
sărăcie.

A venit, cred, vremea să renun-
ţăm la prejudecăţile proletcultiste în
analiza acestui act. Documentul
aminteşte, clar, indiferent de
împrejurările în care a fost scris, de
tradiţia creştină a boierilor români
de a-şi pune ordine în lucrurile pe
care le lasă lumii înaintea trecerii
Styx-ului. În niciun caz nu se poate
spune că l-a interesat pe patronul
hotelului ori pe consulul otoman
soarta manuscriselor şi cărţilor
muribundului valah.

Declaraţia-testament este expre-
sia nobleţei sufleteşti a lui Nicolae
Bălcescu, care lasă di buona mano –
milostenie – diferite sume pentru
servitorul său şi – reţineţi – pentru
ceilalţi servitori din hotel! Nu unuia,
ci tuturor! Şi aceasta, în condiţiile în
care nu împărţea o sumă de bani pe
care ar fi avut-o asupra sa şi pe care
trebuia să o lichideze în totalitate!

Numai cine n-a citit, în viaţa lui,
nicio diată [testament] a boierilor
români mai poate crede că actul în
discuţie i-a fost smuls muribundului
Bălcescu. Să amintim că, printre
altele, în acest act este menţionat
până şi «catalogul cărţilor»!! Luci-
ditatea cu care este redactat
dovedeşte, cu prisosinţă, că el a fost
dictat de Bălcescu.

Din lectura actului de deces se
constată că cei doi declaranţi ai
morţii lui Bălcescu sunt doi hamali
neştiutori de carte. Ne-am întrebat şi
noi cum se explică prezenţa
acestora.

În cronologia actelor emise în
cele două zile – de la deces până la
înmormântare: 29-30 noiembrie 1852
– există o neconcordanţă sesizată şi
de alţi cercetători: întâi se emite
autorizaţia de înhumare, apoi se
redactează actul de deces – la
interval de 24 de ore –, deşi faptele
ar fi trebuit să se petreacă invers,
întrucât, legal, autorizaţia de
înhumare se emite în baza actului de
deces.

Oricât de surprinzător ar părea,
explicaţia am găsit-o la … Muzeul
etnografic al Siciliei «Giuseppe
Pitrè». Străbătând sălile muzeului,
profesorul Gaetano Falzone, directo-

rul instituţiei, care ne însoţea, ne
arată o portantina – litieră mortuară –
purtată de doi hamali sau trasă de
măgăruşi cu care erau duşi, în
secolul trecut, decedaţii la cimitir.

Cu o astfel de portantina –
spunea profesorul Falzone – trebuie
să fi fost dus Bălcescu la Convento dei
Cappuccini.

Dată fiind cronologia
documentelor, se presupune că mai
întâi s-a obţinut Autorizaţia de
înhumare şi s-a plătit, la cimintir,
taxa de înmormântare – ambele în
seara zilei de 29 noiembrie 1852,
după ora 1930 (ora decesului)! –, iar
declaraţia de la Primărie au făcut-o
cei doi hamali care transportau
portantina, a doua zi, în drumul de
la hotel spre cimitir, când ofiţerul
stării civile constată şi decesul lui
Bălcescu. Ora înscrisă – 1600 – ne
permite să stabilim cu certitudine şi
ora înhumării lui Bălcescu – 1700. 234

Fără să facem caz de acest fapt,
care nu poate fi însă trecut cu
vederea atâta vreme cât se
supralicitează poetica sărăcie a lui
Bălcescu, dăm mai jos garderoba
acestuia în voiaj – repetăm, în
călătorie, nu acasă – (las altora
compararea ei cu cea pe care o are
astăzi235 oricare dintre cititorii
acestei cărţi, acasă, nu în voiaj) : trei
jachete, opt veste, cinci flanele,
patrusprezece cămăşi, zece perechi
ciorapi de lână şi bumbac, patrusprezece
gulere, şase pantaloni, şaisprezece
perechi indispensabili, trei cravate, nouă
ştergare, şase feţe de pernă236 etc.

Se face abstracţie de faptul că la
ora decesului declaraţia-testament
consemnează existenţa asupra lui
Bălcescu a sumei de 65 de piaştri.237

Dacă avem în vedere că, aşa cum
specifică acelaşi document, costul
unui sejur complet, de 24 de ore,
(casă şi masă) era de 2 piaştri, vom
putea uşor observa că suma de care
dispunea Bălcescu era importantă.

234Considerând că de la Primărie la cimitir nu
se făcea mai mult de o oră.
235Acest text l-am scris, acum 23 de ani, în
1987.
236Anexa nr. 29.
237Ibidem.

Aurel Bordenache
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Ea reprezenta, aproximativ, contra-
valoarea şederii sale la «Trinacria»
pe timp de o lună – adică exact suma
datorată lui Ragusa pentru aceasta.

Ştim, de asemenea, că aceşti bani
au fost luaţi de consulul otoman
pentru plata cheltuielilor de înmor-
mântare. Raportate aceste cheltuieli
la costul unui sejur de o lună la un
hotel de lux vom observa că şi din
acest punct de vedere plata efectuată
la Cappuccini nu era deloc
neglijabilă.

Chestiunea banilor aflaţi asupra
lui Bălcescu a preocupat pe mulţi.
Nu trebuie să se uite însă un fapt
esenţial. În practica vremii transmi-
terea banilor dintr-o ţară în alta – ca
şi acum, de altfel – se făcea prin
intermediul unor bancheri, cu atât
mai mult cu cât unica sursă a multor
emigranţi era venitul anual al
moşiilor din ţară. De cele mai multe
ori bancherii îi creditau pe baza
unor poliţe de împrumut garanta-
te.238 Aceasta a fost şi situaţia lui
Bălcescu. Nu avea momentan bani la
el, aştepta anumite sume din ţară, de
la familie, transmise prin inter-
mediul unor bancheri. Cum, de
altfel, se va şi întâmpla.239

Era Bălcescu un
necunoscut?

n ce măsură Bălcescu, călă-
torind cu un paşaport turcesc, a
fost un personaj remarcat de

autorităţile italiene; sau a trecut
neobservat, ca un turist anonim,
pentru acestea?

Nu ni se pare deloc lipsit de
semnificaţie faptul că, în afara
dorinţei de a se afla într-o regiune
climatică favorabilă bolii, Bălcescu a

238Înaintea plecării la Palermo, Bălcescu se
împrumută de la bancherul Polihronides cu
50 de galbeni împărăteşti de Austria, cu
obligaţia de a-i achita lui Th. Hristudulidis
(B.A.R. Msse., Fond Arhiva Bălcescu, I, Acte,
18).
239Păstrând proporţiile, era ca şi cum după
moartea unui miliardar nu s-au găsit asupra
sa decât 10 dolari. Era acesta un sărac?

preferat ca punct terminus al
călătoriei sale oraşul Palermo. Mai
fusese aici în 1847. Să ne reamintim
două fapte binecunoscute: revoluţia
de la 1848 în Europa debutează pe
baricadele ridicate la Palermo în
ziua de 12 ianuarie; societăţile
secrete italiene – carbonarii şi franc-
masonii – cu o vechime, în unele
cazuri, până în secolul al XI-lea, îşi
aveau în capitala Siciliei Supremul
Consiliu. În toate evenimentele
revoluţionare importante din prima
jumătate a secolului trecut (1812,
1820, 1831, 1837, 1848, 1856)
contribuţia lor a fost mai mult decât
notabilă.240

În anturajul unor personalităţi
revoluţionare europene de prim
ordin – ca, de pildă, italianul
Giuseppe Mazzini, fondator şi
conducător al societăţii secrete
«Giovine Italia», lojă masonică,
Daniel Manin, fostul preşedinte al
Guvernului provizoriu al Republicii
veneţiene, francezul Louis Blanc,
prinţul polonez Adam Czartoryski,
generalul maghiar Klapka György
ş.a. – Bălcescu, în calitatea lui de
reprezentant al partidei naţionale
române, se bucura de un prestigiu
deosebit, în orice caz de o certă
notorietate.

Alături de generalul Klapka,241

de compatrioţii acestuia, Teleki şi
Pulski, de polonezii Lubomirski şi
Branicki, de Ivan Golovin fondează
la Londra, în ianuarie 1850, Comite-
tul Europei Orientale – organism de
solidaritate est-europeană.242 Tot în

240Alessandro Luizo, La massoneria e il
Risorgimento italiano. Bologna, 1925; Bocca, La
massoneria e il Risorgimento italiano. 2 vol.,
1934, Francovich Corh, Storia della massoneria
italiana. 1974, Cf. şi Augustino Lattanzi,
Bibliografia della massoneria italiana, 1974.
241Gradul 33 în lojile masonice maghiare.
242Ibidem, p. 272, 274, 285.
243Alexandru Marcu, Conspiratori şi conspiraţii
în epoca renaşterii politice a României. 1848-1877,
Bucureşti, 1930, p. 25-67 (cap. II, Mazzini
mijlocitor între Kossuth şi Bălcescu. Manifeste
mazziene către români. 1851-1853).
244Relatări asupra activităţii lui Bălcescu la
Londra, de pildă, face un informator al
poliţiei habsburgice (N. Bălcescu, Opere, II,
1982, p. 219); numele său – precum el însuşi
spune – era, la Roma, «compromis la poliţie» de

1850 ia fiinţă, în acelaşi oraş,
Comitetul Central Democratic Euro-
pean, amplu organism de solidaritate
revoluţionară internaţională, care îi
includea pe italianul Giuseppe
Mazzini, pe francezul Ledru-Rollin,
pe polonezul Albert Darasz şi pe
germanul Arnold Ruge243 şi din care
urmau să facă parte Bălcescu şi
Kossuth. Este cunoscut faptul că
tocmai Mazzini, care avea legături
personale cu Bălcescu, a mediat între
acesta şi Kossuth pentru rezolvarea
problemei naţionale în spaţiul
carpato-dunărean. În acest context
este mai mult decât evident că
Bălcescu era binecunoscut în toate
mediile francmasonice din Italia,
Franţa şi Anglia – precum şi de
poliţiile acestor state.244 E foarte
probabil că scrisorile solicitate cu
atâta insistenţă de Bălcescu în drum
spre Palermo245 de la Ion Ghica nu
erau altceva decât scrisori de
acreditare pe lângă lojile masonice
siciliene, recunoscute pentru poziţia
lor foarte puternică în cadrul
mişcării revoluţionare italiene.

Tocmai relaţiile determinate de
recomandările aflate asupra lui sau
aduse de Paleologu (pe care îl
aşteptase la Napoli)246 ori, mai
târziu, de altcineva, i-au putut
asigura notorietatea de care am

activitatea lui Andreescu (cf. C. Bodea,
Corespondenţă inedită privind activitatea lui
Nicolae Bălcescu în anii 1851-1852, în «Studii»,
Bucureşti, IX, nr. 4, 1956, p. 117-149).
245N. Bălcescu, Opere, IV, p. 390, 392.
246Ibidem. Paleologu urma să sosească la
Napoli în 14 octombrie 1852. Nu ştim când a
ajuns. Trebuie, însă, să se fi întâlnit, pentru că
dacă Bălcescu se îmbarcă pentru Palermo la
17 octombrie, Paleologu – împreună cu soţia –
părăsesc oraşul Napoli, trei zile mai târziu: 20
octombrie 1852, în direcţia Civitavecchia.
Numele său l-am descoperit pe lista
pasagerilor, publicată în «Giornale del Regno
delle Due Sicilie» (Napoli), 1852, nr. 932.
Drumurile lui Bălcescu şi Alexandru
Paleologu se mai întretăiaseră  şi  în  Ungaria
în  1849.  Era  sigur  unul
dintre oamenii de încredere ai lui Bălcescu şi
Ghica căci primul trimite celui de-al doilea
corespondenţa secretă prin el; avea, de
asemenea, acces la cifrul secret masonic
folosit  de Băl-
cescu, Bolliac şi ceilalţi «fraţi» la 1849. Acum,
în 1852, venea de la Constantinopol, deci de la
Ion Ghica.

Î
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văzut că s-a bucurat la sosire, după
aceea, şi chiar după moarte.

Nu întâmplător «Giornale officiale
di Sicilia» de joi 11 noiembrie 1852,
publica un articol intitulat Popola-
zione della Transilvania247. Am cerce-
tat cu atenţie presa palermitană şi n-
am găsit decât o singură ştire despre
români pe o lungă perioadă de timp
(1851-1852)248. Să fie chiar o pură
întâmplare apariţia acestui articol
net favorabil românilor tocmai în
timpul şederii lui Bălcescu la
Palermo?

Pentru oficialităţile politice, va-
male, poliţieneşti, era oare Bălcescu
un anonim – un exilat trăindu-şi
viaţa ostracizat ori strecurându-se ca
o umbră pe străduţe periferice –, aşa
cum unele articole şi studii, mai
vechi şi mai noi, au încercat să ne
convingă?

247«Giornale officiale di Sicilia» (Palermo), nr.
248, 11 noiembrie 1852, p. 1358, col. 1. Cf.
anexa nr. 14. Articolul are la bază informaţii
din «giornali transilvanci», care nu sunt altele
decât «Gazeta de Transilvania» (Braşov), nr. 22,
15 martie 1851, p. 100 şi «Zimbrul» (Iaşi), I, nr.
79, 26 aprilie 1851, p. 312, preluate şi
prelucrate de «Augsberger Allgemeine Zeitung»
(în italiană «Gazetta Universale d’Ausburg» –
de unde şi siglele cu care este semnat
articolul: G.U.).
248«Giornale di Commercio» (Palermo), 13
ianuarie 1851, p. 6, col. 2, cu titlul: Principati
danubiani. Cf. anexa nr. 13. În anii următori
ştiri din Principatele dunărene sunt publicate
în «Giornale officiale di Sicilia» în 28 şi 29
aprilie 1853, 17 mai, acelaşi an.

Patru ziare din Napoli şi Paler-
mo: «Giornale del Regno delle Due
Sicilie» - Napoli,249 «Giornale officiale
di Sicilia»250 «Giornale di Commer-
cio»251 şi «Il Commercio»252 - Palermo,
într-o selecţie a listei de pasageri, îi
anunţă sosirea ori trecerea prin ora-
şele respective şi, mai apoi, decesul.
Că această selecţie are în vedere în
primul rând personalitatea politică,
poziţia socială, mai ales, a călătoru-
lui o dovedeşte cu prisosinţă faptul
că din cei aproape două sute de
călători de la bordul lui «Ercolano»,
la plecarea din capitala Regatului
celor Două Sicilii spre Palermo via
Malta, «Giornale…» din Napoli inse-
rează numai două nume: Nicola
Ballesco (sic!), proprietar din Vala-
hia, şi negustorul american Giosuè
Jones! Două, deci! Două din peste
100, dacă avem în vedere că s-or mai
fi urcat şi la Malta la bordul

249«Giornale del Regno delle Due Sicilie»
(Napoli), nr. 219, 7 octombrie 1852, p. 876, col.
1 (pentru sosirea la Napoli) şi nr. 228, 19
octombrie 1852, p. 912, col. 1 (pentru plecarea
din Napoli).
250«Giornale officiale di Sicilia» (Palermo), nr.
265, 1 decembrie 1852, p. 1494, col. 3
(decesul).
251«Giornale di Commercio» (Palermo), nr. 43, 26
octombrie 1852, p. 170, col. 4 (pentru sosirea
la Palermo).
252«Il Commercio» (Palermo), nr. 290, 21
octombrie 1852, p. 1158, col. 1 (pentru sosirea
la Palermo).

vaporului şi că nu toţi cei 174 de
pasageri veneau de la Napoli.

Apoi, din lista publicată de
«Giornale di Commercio», la 26 octom-
brie 1852, numai numele său este
precedat de formula de politeţe
signor; în actul de deces, ca şi în
registrul decedaţilor al Mănăstirii
Cappuccinilor, numele său este
distins printr-un Don.  După cum
ştim, uzanţele protocolare cereau ca
numele aristocraţilor să fie precedate
de don sau donna.253

Apoi, cum s-ar putea explica
prezenţa la căpătâiul muribundului,
în ziua de 29 noiembrie 1852 – dacă
era un sărac oarecare – a nu mai
puţin de şapte254 persoane, dintre
care patru oficialităţi: consulul
otoman, agentul consular grec,
preotul paroh (şi încă un preot,
ajutor), patronul hotelului ?

În fine, încă un fapt trebuie să ne
reţină atenţia.255 În 1863, prof.
Nicolae Ionescu găseşte la Salvatore
Ragusa toată corespondenţa primită
de Bălcescu în timpul şederii sale la
Palermo. De ce n-a predat-o Ragusa
familiei, prin consulul otoman,
odată cu celelalte bunuri (cărţi,
manuscrise)? Dar, mai ales, de ce a
păstrat (şi încă unele nedeschise!)
cele zece scrisori de la rude şi
prieteni, dacă Bălcescu era exilatul
sărac al cărui trup fusese destinat
gropii comune ? Ce interes anume l-
a făcut pe Ragusa să păstreze timp
de 11 ani corespondenţa primită de
Bălcescu sau referitoare la el (trei
dintre scrisori fuseseră adresate
chiar lui Ragusa de Alecsandri,
Ştefan Golescu şi Sevastiţa Bălcescu)
? Sigur, un interes sau o obligaţie

253Petru Iroaie, op.cit., p. 28; cf. şi în acelaşi
sens Nota lui Alexandru Mircan (anexa nr.
123).
254Salvatore Ragusa (patronul hotelului),
Caccia, consulul otoman la Palermo, Niccolò
Prasso, agentul consular grec la Palermo,
Andreas Cuccia, parohul bisericii San Nicolò
dei Greci, Joseph Collida, preot ajutor care l-a
spovedit, Decio Bataglia, medicul curant,
Tomaso Mollone, servitorul său.
255Îl sesisează şi Tatiana Slama-Cazacu. Cf.
Bălcescu în tragicul exil palermitan, în «România
literară» (Bucureşti), XVII, nr. 36, 6 septembrie
1984, p. 20.
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anume dictată de informaţiile pe
care le avea asupra statutului politic
al defunctului ori apartenenţei sale la
lojile masonice !

Oricum, el nu poate fi anonimul
decedat într-o mansardă de hotel şi
aruncat la groapa comună a
săracilor, aşa cum a încercat să
acrediteze nu numai literatutra, dar
şi unii istorici !

A murit Bălcescu singur ?

ea mai delicată dintre
întrebări este desigur aceasta.
Stricto sensu răspunsul este

nu, dacă îi avem în vedere pe cei
care, prin natura obligaţiilor lor –
deşi nu obligatoriu –, nu puteau să
lipsească de la căpătâiul muribun-
dului străin: patronul hotelului sau
un reprezentant al acestuia, consulul
otoman al cărui supus era, medicul
şi, mai în urmă, preotul care l-a
spovedit; apoi servitorul său şi,
poate, alţi servitori.256 Dar nu despre
aceştia este vorba aici, ci despre
apropiaţii săi, prieteni, familie.

Într-un articol tipărit în «Caietele
Bălcescu», publicistul Doru Moţoc
acreditează ideea prezenţei prinţesei
Maria Cantacuzino, a doua zi după
decesul lui Bălcescu, la Palermo.257

Ideea nu era nouă; a mai susţi-
nut-o N. Iorga în Ultimele scrisori din
ţară către N. Bălcescu (1927)258. O mai
aminteşte Emanoil Bucuţa în Cel din
urmă tovarăş al lui Bălcescu (1931)259 şi
chiar Dumitru Almaş într-o biogra-

256Vezi declaraţia lui Ragusa în anexa nr. 83.
257Doru Moţoc, A fost Maria Cantacuzino la
Palermo, în noiembrie 1852 ? (O ipoteză nouă
legată de sfârşitul lui Bălcescu), în «Caietele
Bălcescu», VII-VIII. 1975-1976 (apărut 1979), p.
125-131.
258N. Iorga, Ultimele scrisori din ţară către N.
Bălcescu, în «Analele Academiei Române»
(Bucureşti), s. III, t. VII, Memoriile secţiunii
istorice, mem. 10, p. 353-370 (şi în extras,
Bucureşti, 1927. 18 p.)
259Emanoil Bucuţa, Cel din urmă toravăş al lui
Bălcescu, în «Boabe de grâu» (Bucureşti), 2, nr.
12 decembrie 1931, p. 551-552.

fie de popularizare ca aceea publi-
cată în colecţia S.R.S.C. (1959).260

Dacă N. Iorga, E. Bucuţa ori D.
Almaş numai enunţă ipoteza sau o
tratează ca pe un fapt cert, Doru
Moţoc încearcă demonstrarea ei.
Unele argumentele pot fi luate serios
în considerare: prietenia intimă
(«amitié amoureuse») dintre cei doi –
l-a însoţit şi la Hyères în iarna 1851-
1852. Nădăjduia chiar să-l întovără-
şească spre Patrie, unde – Maria
fiind moldoveancă – spera ca
Bălcescu să se aşeze «într-unul din
orăşelele Moldovei».261 Există şi un
document. În scrisoarea pe care o
adresează, la 6 noiembrie 1852, de la
Paris lui Nicolae Bălcescu, Maria
Cantacuzino îşi asigură prietenul
care o chema cu disperare lângă el
că numai un motiv cu totul deosebit
ar putea-o face să reziste dorinţei pe
care  o avea de a porni îndată spre
Italia pe care o numeşte «ţara
visurilor mele».262 Tot Maria Cantacu-
zino este prima care află de moartea
lui Bălcescu şi tot ea va coresponda
apoi cu Salvatore Ragusa pentru
lucrurile acestuia – deşi executor
testamentar fusese desemnat Ion
Ghica! «Ar fi fost mult mai firesc din
acest punct de vedere – scria Doru
Moţoc – ca Ragusa să se adreseze aces-
tuia, lui I. G. Numai eventuala pre-
zenţă a Mariei Cantacuzino la Palermo,
imediat după moartea lui Bălcescu, l-a
putut determina pe Ragusa să cores-
pondeze în toate problemele cu ea».263

Sigur, există şi contraargumente:
n-am găsit numele Mariei Cantacu-
zino nici în ziarele locale, nici în
diagrama hotelului (căci era firesc să
tragă tot la «Trinacria»!). Datoriile
lui Bălcescu n-au fost achitate, aşa
cum s-a crezut264, «la  câteva  zile»

260Dumitru Almaş, Nicolae Bălcescu -
revoluţionar. Bucureşti, S.R.S.C., 1959, p. 58;
ibidem, ediţia a II-a, 1962, p. 63.
261N. Bălcescu, Opere, IV, p. 388.
262Maria Cantacuzino către Nicolae Bălcescu,
Paris, 6 noiembrie 1852 (N. Iorga, Ultimele…,
p. 6-7. Cf. şi anexa nr. 4).
263Doru Moţoc, op. cit., p. 131.
264Afirmaţia aparţine lui Constantin Racoviţă,
care scria, la 14 ianuarie 1853, unchiului său,
Ştefan Golescu, că «Doamna Cantacuzino i-a
plătit datoriile» (anexa nr. 41). Probabil că a

după  moartea acestuia,  ceea  ce  ar
fi  presupus într-adevăr prezenţa
Mariei Cantacuzino sau a altui
prieten al defunctului la Palermo ci,
în aprilie 1853, cum demonstrează
documentele descoperite de noi în
arhiva fostului hotel.265 Sunt deci
banii trimişi de la Paris, prin
intermediul consulului general
Gustave Halphen, colegului său de
la Consulatul otoman din Palermo,
Caccia.266

În fine, dacă n-a fost niciun
membru al familiei – sigur n-a fost –,
dacă n-a fost vreun prieten – n-avem
nici un câte de mic indiciu în acest
sens –, dacă n-a fost Maria Cantacu-
zino, rămâne deschisă o întrebare:
cine l-a ajutat totuşi ?

Nu trebuie neglijată ipoteza
unui emisar al lojilor francmasonice
siciliene.267 În nici un caz ei n-ar fi
lăsat un «frate» să fie aruncat la
groapa comună. Numai cine nu
cunoaşte puterea legământului care-
i uneşte pe aceşti «fraţi» ar putea să
mai susţină în continuare o idee atât
de absurdă.268

făcut-o prin intermediul consulului turc la
Paris, Gustave Halphen (vezi anexa nr. 50).
265Anexa nr. 25-26.
266Anexa nr. 50. Tot în 1853 (13 ianuarie) este
achitată şi datoria contractată de Bălcescu la
plecarea din Constantinopol în 22 septembrie
1852 la bancherul Polihroniade (cf. G. Zane,
Aspecte noi ale vieţii lui N. Bălcescu la lumina
unor documente inedite, în «Studii» (Bucureşti),
XIII, nr. 1, 1960, p. 54-55, nota 2.
267Şi Petru Iroaie opina pentru cercetarea
arhivelor masonice.
268Nicolae Bălcescu spunea despre un istoric
că el «trebuie să înregistreze toate aceste bănuieli,
dar să nu grăbească a afirma decât dupe dovezi
mai temeinice şi evidente» (N. Bălcescu, Opere,
IV, p. 138. Scrisoarea din 8 martie 1949 către
A. C. Golescu-Negru). Sub acest argument
înregistrăm şi noi mărturisirea lui Anton
Vladimir Frollo – catolic fervent –, pe care ne-
a făcut-o, la Bucureşti, în noiembrie 1985, cu
prilejul înhumării strănepoatei Bălceştilor,
Maria N. Mandrea, decedată la 101 ani. D-sa
afirma că, în 1932, ar fi văzut la Mănăstirea
Cappuccinilor din Palermo un dosar referitor
la Don Nicolò di Valachia. Aici s-ar fi aflat două
documente: înscrisul formal de convertire la
catolicism şi actul de abjurare a masoneriei.
Existenţa unor asemenea documente este
puţin probabilă: dacă se convertea la
catolicism, cu atât mai mult nu-l aruncau la
groapa comună;  dacă  abjura  masoneria,
biserica n-ar fi lăsat să fie depus într-un osuar

C
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San Nicolò dei Greci

-a acreditat în străinătate
ideea că Bălcescu ar fi trecut
la catolicism în ultimele

clipe ale vieţii sale. Au susţinut
această teză cu deosebire canonicul
Aloisie L. Tăutu de la Chiesa romena
din Roma şi chiar profesorul Petru
Iroaie de la Universitatea din
Palermo.

În articolul Nicolae Bălcescu a
murit greco-catolic (1949), canonicul
Tăutu afirmă că Bălcescu n-a avut
prejudecăţi faţă de biserica unită. În
argumentarea sa, Aloisie Tăutu
consideră biserica San Nicolò dei
Greci, din Palermo, drept biserică
unită, greco-catolică, de rit oriental-
bizantin.

Iată care sunt argumentele
canonicului Tăutu269 – el însuşi
catolic:

1. Era exclus ca într-un cimitir
catolic, păzit de călugări cappuccini,
unde se îngropa elita societăţii catolice
din Palermo, să fi fost admisă aşezarea
unui schismatic sau acatolic. Canoanele
bisericii catolice opresc şi au oprit
aceasta întotdeauna cu desăvârşire, cum
opresc, de altfel, şi canoanele altor
confesiuni. Deci acest fapt… este un
argument prementoriu că el a murit în
credinţa catolică de rit oriental-
bizantin.270

2. Biserica catolică atât cea de rit
latin, cât şicea de rit oriental, nu
împărtăşeşte sfintele Taine ale catoli-
cilor…271

3. Preotul care l-a spovedit şi apoi l-
a prohodit la mormânt era unit greco-
catolic de rit oriental-bizantin.272

Petru Iroaie subscrie ideii unui
Bălcescu trecut la catolicism, făcând

comun. Sigur, există şi reversul medaliei,
dacă abjura masoneria «fraţii» l-ar fi
abandonat într-adevăr în groapa comună,
pentru a i se şterge orice urmă.
269Aloisie L. Tăutu, Nicolae Bălcescu a murit
greco-catolic, în «Sufletul Românesc» (Roma),
nr. 8-9, 1949, p. 14-18; ibidem, în «Buna vestire»
(Roma), vol. 2, tom. 2, nr. 2, aprilie-iunie 1975,
p. 35-39.
270Ibidem, p. 39
271Ibid.
272Ibid.

trimitere la autorizaţia de înhumare
şi la însemnarea actului spovedirii în
Registrul parohial, deşi trebuia el în-
suşi să constate că în respectivul
registru nu există nici o menţiune cu
privire la convertirea, chiar şi în
timpul ultimei spovedanii – adău-
găm noi – la catolicism. Petru Iroaie
crede că Bălcescu «a îmbrăţişat religia
Romei cu câtva timp înainte, convins
fiind de universalitatea umană, de
disciplina şi claritatea latină şi de
prioritatea papei, capul vizibil şi
conducătorul bisericii.»273

Nu trebuie să trecem cu vederea
că singurii care acreditează şi susţin
ideea convertirii lui Bălcescu la
catolicism sunt ei înşişi români
ortodocşi trecuţi la catolicism.274 Or,
nu se poate face abstracţie de acest
fapt! Din cercetările noastre efec-
tuate la Palermo, din discuţiile cu
părintele Damiano Como, dar mai
ales din amplul studiu pe care
Sfinţia Sa l-a publicat recent şi a avut
amabilitatea să ni-l trimită (Una
Diocessi della Chiesa italo-albanese.
L’Eparchia di Piana degli Albanesi,275

apărut în 1981)276 reiese categoric că
această biserică «s-a găsit într-o
situaţie istorică, putem spune, atipică în
ceea ce priveşte raporturile cu biserica
ortodoxă şi cu cea catolică. Într-adevăr
enoriaşii din acea eparhie nu sunt în
situaţia de a fi consideraţi uniţi…»277

(sublinierea noastră - H.N.-B.).

273Petru Iroaie, op.cit., p. 14. În afirmaţiile sale
privind acest subiect, Petru Iroaie se
contrazice. Citatul reprodus mai sus se află la
p. 14. Or, la p. 13 afirmase: «Se dunque Balcesco
non ha pouto avere al suo capezzale alcun parente
o amico, che gli alleviasse le ultime sofferente è
stato almeno assistito da un pio sacerdote della
stesso suo rito» (Dacă totuşi nu a putut avea la
căpătâi nicio rudă sau un prieten care să-i
aline ultimele suferinţi, a fost cel puţin asistat
de un preot cucernic de acelaşi rit cu el»
(sublinierea noastră, H. N.-B.). Adică,
ortodox!
274Canonicul Aloisie L. Tăutu oficia la Chiesa
romena S. S. Salvatore alle Coppelle (Roma),
biserică unită, greco-catolică.
275O dieceză a bisericii italo-albaneze. Eparhia
Piana degli Albanesi.
276Articolul a apărut în «Oriente cristiano»,
revistă trimestrială, într-un număr special
(XX, nr. 4, octombrie-decembrie 1981. 96 p.).
277Paolo Gianfrido către Horia Nestorescu-
Bălceşti, Palermo, 21 noiembrie 1981. Cf.
anexa nr. 141.

O incursiune în istorica bise-
ricii278 ne ilustrează faptul că un
lăcaş de cult cu hramul Sf. Maria
exista din prima jumătate a secolului
al XII-lea, înainte de venirea nor-
manzilor. Din secolul al XIV-lea
până la începutul secolului al XVIII-
lea a existat, chiar în apropierea
mării, biserica cu hramul Sf. Nicolae.
Ea decade după 1700, fiind constru-
ită în 1743 biserica Sf. Sofia; parohia
a continuat însă să se numească,
după hramul bisericii vechi, Sf.
Nicolae.

Biserica a aparţinut, la început,
unei comunităţi italo-greceşti (seco-
lele XII-XV), apoi – ca şi astăzi –
comunităţii italo-albaneze, constitu-
ită încă din secolele XV-XVI cu
albanezi veniţi de pretutindeni, nu
numai din Albania. În comunitate se
vorbeşte albaneza, limba liturgică
este însă greaca; predica se rosteşte
în limba italiană

Biserica Sf. Sofia a parohiei Sf.
Nicolae al Grecilor nu mai există. Ea
a fost bombardată la 9 mai 1943,279 în
preajma debarcării americane în
Sicilia. Arhiva a fost însă salvată din
dărâmăturile bisericii de preotul
Michele Lo Iacona şi se păstrează la
biserica Santa Maria dell’Ammira-
glio sau Martorana, cum mai este
numită, din Palermo,280 care aparţine
tot comunităţii albaneze.

Am studiat şi noi în acest lăcaş –
«glorie arhitectonică normandă şi moza-
ic bizantin»281 – Registro dei defunti
dal 1675-1853 în care profesorul
Petru Iroaie de la Universitatea din
Palermo a descoperit însemnarea
privind spovedirea lui Nicolae
Bălcescu, în ziua de 29 noiembrie

278Damiano Como, op. cit., passim. De
asemenea note personale din discuţiile cu
părintele Como în 1977 şi 1985.
279Fillippo Pottino, Chiese di Palermo distrutte a
causa del guerra negli anni 1941-1943. Palermo,
1974, p. 38-39.
280Petru Iroaie, op.cit., p.13.
281Ibidem. Construcţia e din 1184, ctitoria
amiralului Giorgio di Antiochia.
282Anexa nr. 30.
283Aloisie L. Tăutu, op. cit., p. 38.
284După cum însuşi canonicul Aloisie L. Tăutu
consideră că trebuie să existe.
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1852, de către preotul ajutor Joseph
Collida. Documentul specifică faptul
că Bălcescu murise spovedit, dar nu
şi împărtăşit (Sacramento tantum
Paenitentiae munitus).282 Canonicul
Aloisie Tăutu, ca şi alţi preoţi
ortodocşi consultaţi de noi în această
chestiune, afirmă că împărtăşania nu
i s-a dat din cauza tusei, care ar fi
putut duce la profanarea Sf. Grijanii
prin vomă.283

Pentru a conchide asupra aces-
tui subiect trebuie să precizăm:

1. Nu există niciun act formal
(declaraţie-jurământ), o profesiune
de credinţă catolică «asupra punctelor
mai importante ce o deosebesc de aceea a
interesatului».284 O asemenea declara-
ţie-jurământ s-ar fi consemnat ime-
diat în registrul parohiei respective
şi, apoi, devenea publică mai ales în
cazul convertirii unei atari perso-
nalităţi a lumii ortodoxe.

2. Nu cunoaştem, în epoca
redeşteptării naţionale a românilor,
nicio convertire la catolicism a vreu-
nui boier din Ţara Românească.

3. Niciun preot, indiferent de
confesiune, nu poate refuza, pe
considerente religioase, spovedania
unui muribund.

4. Primirea spovedaniei de
către un  preot de altă confesiune, nu
înseamnă ipso facto trecerea la
respectiva confesiune.

5. Înhumarea într-un cimitir
catolic, în lipsa în localitatea
respectivă a unui cimitir ortodox,285

sau pentru că decedatul era o
personalitate, nu poate constitui,
prin chiar acest fapt, trecerea la
catolicism.

6. Deşi imobilul în care locuia
Bălcescu făcea parte din parohia
Kalsa,286 iar în jur se mai aflau alte

285Multe decenii morţii comunităţii albaneze
din Palermo au fost înhumaţi chiar în
biserică,
mai apoi la Rotoli, Santa Orsola şi chiar la
Cappuccini (din notiţele personale din timpul
convorbirii cu părintele Damiano Como,
Palermo, 4 iunie 1977).

286Kalsa, de la celebra piazza della Kalsa; numele
derivă din arabul Khalisa (cf. Gaetano
Falzone, Palermo, 1956, p. 67).

câteva biserici catolice,287 Bălcescu
solicită sau i se aduce un preot de la
biserica San Nicolò dei Greci. Dacă
ar fi dorit să treacă la catolicism nu
era normal să fie asistat de preotul
parohiei Kalsa, pe teritoriul căreia se
afla hotelul «Trinacria»?

7. Preotul Joseph Collida de la
San Nicolò dei Greci aparţinea unei
biserici ortodoxe. Acest fapt era
cunoscut în epocă. Ştefan Golescu,
de pildă, la 26 februarie 1853 scria
vărului său, Alexandru G. Golescu-
Arăpilă, că Bălcescu a murit asistat
de un preot grec («assiste d’un pretre
grec qui se trouve a Palerme»288).
Sublinierea ni se pare elocventă:
preot grec care se găsea la Palermo,
adică ortodox!

8. Şi astăzi, orice ghid sau
simplă hartă turistică288 menţionează
printre «chiese di culto non cattolico»
biserica “ortodossa” Santa Maria
dell’Ammiraglio sau Martorana, a
comunităţii albaneze, lăcaş în arhiva
căruia se păstrează acel atât de
preţios – pentru noi, românii –
Registro, în care preotul Joseph
Collida însemna la 29 noiembrie
1852 împlinirea ultimei datorii

287Chiar şi numai pe via Butera se aflau trei
biserici catolice: «della Pietà» (1678), a
ordinului dominican, Santa Mattia Apostolico
(1630), a părinţilor cruciferi, şi Santa Teresa
(1686-1706) a ordinului carmelitelor. Dintr-un
studiu statistic asupra Autorizaţiilor de
înhumare (Licenza per sepoltura) ale lunii
noiembrie 1852 rezultă că decedaţii aduşi la
Mănăstirea Cappuccinilor proveneau din 7
cartiere (sezione): S. Agata (18), S. Olivia (18),
Molo (26), Oreto (11), S. Cristina (12), S. Ninfa
(12) şi Zise (7). Cei din Santa Agata fuseseră
asistaţi de preoţii de la următoarele parohii:
San Antonio (catolică) – 7, Kalsa (catolică) –
10 şi San Nicolò dei Greci (ortodoxă) – 1
(adică Nicolae Bălcescu). În anul 1852 din cei
1.271 de decedaţi numai trei fuseseră asistaţi
de preotul de la San Nicolò dei Greci:
Demetrio Briaso, 93 ani (11.X), copilul
Elisabeta Crosso, un an şi opt luni (3.XI), şi
Nicolae Bălcescu.
288George Fotino, Din vremea renaşterii
naţionale. Boierii Goleşti, Bucureşti, 1939, vol.
IV, p. 12. Cf. şi Vasile Novac, Moartea lui N.
Bălcescu – oglindită în corespondenţa Goleştilor
(comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică
din «Zilele Bălcescu» – noiembrie 1977 – Rm.
Vâlcea).
288Vezi, de pildă, Carta topografica, ediţia 1976,
tipărită de Azienda autonoma di turismo di
Palermo e Monreale.

creştine a celui care intra în eterni-
tate: spovedirea întru iertarea
păcatelor.289

9. Numai aşa s-ar putea
explica şi prezenţa agentului consu-
lar grec la Palermo, Nicolò Prasso,
fără îndoială ortodox, la căpătâiul
muribundului – şi el ortodox –, în
ziua de 29 noiembrie 1852. Acesta,
de altfel, va semna, ca martor,
declaraţia-testament a lui Nicolae
Bălcescu.

Dar dincolo de toate aceste
argumente există unul în faţa căruia
orice speculaţie, fie şi de dragul
demonstraţiei, nu-şi mai are sens.
Numai cine n-a citit opera – opera
integrală şi nu opere «alese» – lui
Nicolae Bălcescu, unde dragostea de
patrie şi credinţa străbună290 fac un
tot indivizibil, poate afirma că isto-
ricul Bălcescu – pentru care
Brâncoveanu reprezenta simbolul
martirajului pentru credinţă – putea
el însuşi să abjure de la ceea ce
reprezenta însăşi fiinţa sa şi a naţiei
sale!

Or, cu atât mai mult, mort
creştin ortodox, Bălcescu nu putea fi
mumificat – procedură tipic catolică
cappuccină.

(Continuare în numărul următor)


289Să ne amintim şi faptul că tot la această
biserică se păstrează din Biblioteca fostului
Seminar greco-albanez un Ceaslov slav tipărit
la Govora în 1638. Să fie aceasta o pură
întâmplare? Să fi aparţinut această carte lui
Bălcescu şi el s-o fi dăruit preotului care l-a
spovedit? Cf. Bibliografia românească veche, vol.
IV, nr. 16, p. 19-20. Vezi Dalila Lucia Aramă,
1638 – Ceaslovul de la Govora – 1988, în «Vâlcea
literară» (Rm. Vâlcea), noiembrie 1988, şi
Horia Nestorescu-Bălceşti, Bibliografia
tiparului vâlcean. Cu un scurt istoric al
tipografiilor de la Bistriţa, Govora, Drăgăşani,
Cozia şi Râmnic. 1508-1980 (în manuscris).
290Cf. Nicolae Bălcescu, Cugetări despre religie.
Cu un cuvânt înainte de I. P. S. Bartolomeu
Anania. Bucureşti, Editura Nestor, 1995. VIII
+ 40 p. Vezi şi Nicolae Bălcescu, Dicţionar de
idei. Cugetări. Expresii. Citate. Ediţie îngrijită
de Horia Nestorescu-Bălceşti (lucrare rămasă
în manuscris).
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