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Liviu PENDEFUNDA

Zorobabel
Obliquitur (sc. Orpheus) numeris septem discrimina vocum1

’am întors în timp la o poveste foarte veche,
tâlcul ei mă urmăreşte de mult, dar nu
gândeam care va fi momentul să o

răstălmăcesc şi eu aşa cum ar merita, mai ales că am
remarcat uitarea ei aşternută în timpurile noastre, aşa
zis, moderne. Interpretarea viselor e considerată de unii
membri ai clerului ca fiind satanică. Şi totuşi întregul
areal spaţial şi temporal, Dumnezeul închipuirii noastre,
este alcătuit din mesaje, din totalitatea informaţiilor pe
care le cuprinde, noi fiind doar spectatorii. Am mai
vorbit despre reverie, despre evenimente onirice şi felul
în care, fără excepţie, în Vechiul Testament, acestea au
influenţat sau au elucidat soarta civilizaţiei noastre. Că
originea timpurilor de azi îşi are rădăcinile în evoluţia
omenirii după diluviu nu mai este contestat de nimeni.
Că ceea ce exista înaintea acestuia s’a transmis şi rămâne
o moştenire a Cuvântului iniţial, e iarăşi dovedit prin
informaţiile Tradiţiei. Îngerii, mesagerii Cerului, au
vestit şi chiar au îndrumat cu soluţii de izbăvire în cele
mai grele încercări societăţile umane ale acelor timpuri.
În prelegerile mele m’am oprit la Iosif (fiul lui Iacob), la
Moise (interpretând visele faraonului) sau chiar la
evenimentele din jurul naşterii mesianice a lui Isus din
Noul Testament şi, de ce nu, la Marea (cea mai mare)
Viziune - Apocalipsul. Să nu uităm că există şi profeţiile
lui Zorobabel asemănătoare cu cele ale lui Enoch, numite
şi ele apcalipse. Vă voi povesti acum în versuri povestea
care mă obsedează. Este despre Zorobabel, înţeleptul din
descendenţă davidică aflat la curtea lui Cyrus, în timpul
captivităţii poporului evreu în Babylon.

1 Vergilius, Eneida

Un leu e forţă într’un vis.
Nu poate nimeni să’l răpună
de crede’n stăpănire s’o impună;
aşa, eu regelui, i-am zis.

Şi-am continuat: că doar o luminiţă
aprinsă’n suflet şi în minte
de s’ar deschide’n foc fierbinte
în visul lui e-o mică porumbiţă.

De astea le-ai văzut, o, rege,
o sabie, o mistrie şi o cheie,
e tot ce mărinimia’ţi să ne deie
în libertate să ne mai dezlege.

Iar de o fi să trecem fluviul c’o mistrie
vom construi un pod ce să nu’l vadă
nici crocodili, nici şerpi
ce vor muri de spadă
iar dintre focuri peste pod vom scrie:

cuvintele ce reprezintă crucea, piatra
unghiulară

şi Cuvântul, legate toate de mistere,
Libertate, Datorie şi Putere.
O, rege, eu asta văd
în visul tău întunecat:
că pentru noi e primăvară.

Cele trei litere magice, Chocmah, Kether şi Binah,
reprezentau crucea, simbol al creaţiei şi sacrificiului,

M
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piatra unghiulară care stă la baza oricărei construcţii,
deci şi a Templului ce preamăreşte Creaţia şi pe
Creatorul ei, şi Cuvântul vieţii, adevărului şi calea, aşa
cum ne învaţă Isus Cristos în Evanghelia după Ioan, 14.6.
Acesta este secretul hermeneuticii şi exemplul unei astfel
de tălmăciri, la fel ca multe altele, ne îndrumă să
cunoaştem, să ne strecurăm în suflet puterea de a trece
fluvii, să avem înţelepciunea de a răzbate răul şi a iubi
doar adevărul, principiu sacrosanct rotarian şi-al tuturor
celor care de milenii învaţă. Mă veţi întreba dacă cel mai
minunat lucru e cunoaşterea, indiferent de domeniul
aprofundat de fiecare dintre noi, cum de nu poate ea
influenţa pe înţelepţii acestui univers întru bine? Şi vă
voi răspunde cu toată priceperea mea de arhitect al
spiritului, deşi simt că mă repet. Din acelaşi motiv
pentru care ordinea celor trei litere magice este folosită
după interesul celui care le utilizează. Şi pentru faptul că
aţi ignorat darurile regale. Al treilea element dăruit de
Cyrus, pe care, poate, l-aţi neglijat din neatenţie şi
alchimie a expunerii, al treilea element, pe care eu nu
sunt Cyrus să vi’l pot da, era o cheie.

Nici Vechiul Testament nu insistă asupra acesteia. Ea
e de la sine înţeleasă ca o Taină pe care doar cunoscătorii
ştiu s’o folosească. Eu nu sunt nici Cerber lângă Styx, nici
păzitor al pragului, nici Sfântul Petru lângă o altă poartă.
Dar ştiu că fiecare dintre noi, în raniţa lui are cheia.

*
*  *

u putem nega importanţa drumului iniţiatic, a
căii pelegrinului trasată între tradiţie şi
perfectibilitatea perfecţiunii. Dinamic şi

imprevizibil misticii antici urcau munţii, stabilindu’şi în
depărtare un punct. Ajunşi punctele se desprindeau în
linii şi liniile trasau adevărate plane care îmbinate
defineau arhitectura divină a universului.

Pitagora fundamentează esenţa prin studiul geome-
triei, muzicii şi astronomiei. Divinitatea lui Pitagora2 era

2 Iată versurile aurite sau Epitahriza lui Pitagora: "Zeilor după legi să le
dai onorurile cuvenite,/Respectă jurământul, pe eroi şi pe înţelepţi,
/Onorează'ţi părinţii, regii, binefăcătorii. /Alege'ţi ca amici dintre
oamenii cei mai buni. /Fii îndurător şi bland, fii înţelegător în afaceri.
/Nu'ţi urî prietenul pentru greşeli uşoare. /Serveşte din toată puterea
ta cauza cea dreaptă /care face tot ceea ce poate şi tot ce e dator, /Dar
să ştii să reprimi ca un stăpân sever Lăcomia, /Somnul, pe Venus şi
Mânia…/Nu contraveni legilor onoarei, nici mult, nici puţin /Şi tu
însuţi să fii pentru tine însuţi un martor neiertător. /Fii drept în acţiuni,
nu în cuvinte. /Nu motiva răul prin pretexte neserioase, /Soarta ne-a
îmbogăţit, ea poate să ne sărăcească, /dar, slabi sau puternici, toţi
trebuie să murim. /Părţii tale de durere să nu'i fii refractar, /Acceptă
remedial util şi hotărâtor /şi să ştii că totdeauna oamenii virtuoşi
/dintre muritori care suferă sunt cel mai puţin nefericiţi. /La
învinuirile nedrepte inima ta să se resemneze. /Lasă lumea să
vorbească şi urmează'ţi totdeauna drumul tău, /Dar în special să nu
faci nimic târât de un exemplu rău, /care să fie fără dreptate şi fără
folos. /Înaintea ta să meargă sfatul care te-a luminat, /Pentru ca

monada sau Cel Singur, care este Tothul. El este mintea
supremă distribuită în univers, cauza tuturor lucrurilor,
inteligenţa şi puterea a toate câte există. Mişcarea Lui e
circulară şi corpul Îi este alcătuit din substanţa Luminii
iar natura Sa este compusă din substanţa Adevărului.
Datorită Lui, celor cinci corpuri – tetraedrul, cubul,
octoedrul, icosaedrul şi dodecaedrul – li se adaugă cele
două sfere supraterestre. Drumul neofitului se încheie la
bifurcaţia semnului Y. În dreapta este calea înţelepciunii
divine reprezentate în ritualul de iniţiere egiptean
printr'o femeie înveşmântată în alb, la stânga este cea
terestră, a falsei cunoaşteri reprezentată de o femeie
împodobită cu toate comorile lumii şi o tavă plină cu
struguri. Băţul Y prin care se caută în deşert apa ne
dovedeşte înţelepciunea atât de elocvent susţinută în
reprezentarea cărţii de tarot. 1 şi 2 nu sunt cifre. Ele
aparţin celor două sfere supraterestre. 3 e triunghiul şi 4
pătratul, 3 adăugat la 4 e 7, iar 1, 2, 3 şi 4 formează
numărul 10 - arhetip al universului, matrice, sigiliu, un
ADN specific reîncarnării fiecărei specii în parte.

absurditatea să nu vină după el, /Prostia e totdeauna cea mai mare
nenorocire. /Şi omul fără înţelepciune răspunde de greşelile sale. /Nu
acţiona înainte de a şti cum, /Fii zelos pentru a învăţa. /Dedică
studiului un timp pe care fericirea ţi'l va restitui. /Nu fi neglijent în
îngrijirea sănătăţii tale, /Dar ia numai ce trebuie cu sobrietate. /Tot
ceea ce nu ne vatămă e permis în viaţă. /Fii elegant şi curat, /fără a
stârni invidia. /Respinge şi neglijenţa şi fastul insolent. /Luxul cel mai
simplu e şi cel mai bun. /Nu acţiona înainte de a gândi ceea ce vei face
/şi reflectează seara asupra întregii tale zile: /Ce-am făcut, ce-am auzit,
ce trebuie să regret către virtutea, /Virtutea Dumnezeiască, numai aşa
poţi să urci." (de la Cele Zece Porunci până la versurile lui Kipling,
toată înţelepciunea omenească !)

N
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În urmă cu peste cincizeci de mii de ani, primele trei
simboluri erau reprezentate de cerc, triunghi şi pătrat.
Cercul era soarele care reprezenta simbolul divinităţii, la
care se închinau strămoşii şi era ceea ce azi înseamnă
crucea pentru un creştin. Simbolurile dispar, divinitatea
însă nu. Triunghiul echilateral reprezenta trinitatea şi
cerul. Mu avea trei insule separate, totuşi indivizibilă ca
putere, sacralitatea treimei păstrându-se în diferite
variante până azi. Cele patru colţuri ale pământului
formează pătratul şi el încheie această triplă simbolistică
tradiţională. Remarcăm că cu cât ne distanţăm de
începuturi, simbolurile devin mai complexe şi mai
încifrate. Nu numai în Egipt, Burma, sau India găsim
aceste simboluri, ele apar şi în templul sacrelor mistere
din Uxmal, Mexic. Mai multe dreptunghiuri legate în
unghi drept unul faţă de celălalt sunt o pictogramă a
cuvântului zidar3, ceea ce semnifică învăţăminte sacre
despre marile forţe primare care au scos la iveală
universul şi vietăţile sale. Acest simbol preferat de
francmasonerie atestă vechimea preceptelor masonice şi
este cunoscut şi ca Sigiliul lui Osiris4.

Fiecare zeu - astru este legat de numere. Pentru
numărul 7 pitagoreicii au dat numele de Minerva sau
cubul Neptun,  denumiri asupra cărora nici Albert Pike
nu îndrăzneşte să se pronunţe. Dacă unu e monada,
tatăl, doi e mama şi trei triada ce dă naştere lumilor.
Patru e rădăcina tuturor lucrurilor, fântână a naturii şi
singurul număr perfect. Heptada rezultată din unirea
ultimelor două, e numărul religiei, venerarea celor şapte
spirite celeste de către om, număr al vieţii pentru cei
născuţi prematur şi care pot supravieţui doar la şapte
luni. 7 e Fecioara care nu avea copii deoarece se născuse
nu dintr'o mamă ci din coroana sau capul tatălui ei.
Cuvintele cheie ale heptadei sunt norocul, întâmplarea,
grija, controlul, guvernarea, judecata, visurile, vocile,
sunetele şi număr care conduce toate lucrurile la pieire.
Aegis, Osiris, Marte şi Cleo erau zeităţi exprimate de
numărul şapte.

Numărul sacru este reprezentat şi de cei şapte zei ai
evreilor antici, care erau cunoscuţi ca arhangelii ce
guvernează planetele. Adăugaţi celor trei spirite ale
soarelui reîntâlnim formarea numărului zece. Triada
spirit – minte - suflet coboară în Tetrada universului şi se
împlinesc împreună în Heptada ce reprezintă natura
mistică a omului, în formele sale spirituale şi materiale
simbolizate prin cubul cu şase suprafeţe (reprezentând
direcţiile, pământ, aer, foc, apă, spirit şi materie). În
mijlocul lui tronează omul spre care radiază cele şase

3 Două plăci Nacaal (India şi Tibet) – maeştrii colonişti ai tradiţiei,
afirmă că acest simbol exista şi acum 200.000 de ani în urmă (James
Churchward – documente aflate în arhiva rosicrucienilor)
4 În sala adevărului din Amenti, Osiris şade pe un tron din două
dreptunghiuri legate în unghi drept şi judecă sufletele morţilor, la fel ca
şi în tainele Abydossului.

piramide. El este centrul, stăpânul direcţiilor, al
dimensiunilor, al distanţelor, împlinind cele şapte spirite
de dinaintea tronului.

Frescă din castelul Ambras, Tirol sec XVI

Numǎrul şapte era asociat facerii lumii prin asociere
cu un pătrat (pǎmânt) şi un triunghi (cer), adicǎ douǎ
figuri geometrice considerate perfecte. Probabil cǎ din
aceastǎ cauzǎ i se asociazǎ perfecţiunea, norocul, armonia
sau fericirea.

"În scripturile marilor religii ale lumii – budistǎ,
hindusǎ, creştinǎ, tibetană, musulmanǎ şi egipteanǎ, ca şi
în Societatea Teosoficǎ - zona în care ajunge sufletul
dupǎ despǎrţirea de corpul fizic este împǎrţitǎ în şase
planuri superioare (descrise în moduri diferite de cǎtre
religii) care existǎ dincolo de planul fizic,  eteric, astral,
psihic, spiritual, cosmic, nirvanic. Astfel, cu totul sunt
şapte diviziuni ale universului, începând cu cel fizic. Cel
de al şaptelea din mitologia vesticǎ îşi are originile în
acest concept. Personalitǎţi din timpul secolului XX,
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precum Sri Aurobindo, Osho Rajneech, Carl Jung,
Geraldine Cummings. Gladys Osborne şi Leonard
Martius sunt, de asemenea, famiarizaţi cu cele şapte
planuri"5.

În Evanghelia după Ioan6, se descrie  un sistem
holistic şi sinergetic în care referirile la numǎrul 7 stau la
loc de cinste:  "Adevǎr zic eu vouǎ, existǎ şapte cǎi spre
paradis şi fiecare trebuie parcursǎ de cǎtre corp, inimǎ şi
spirit, într'o comuniune unicǎ”.

Frescă din castelul Ambras, Tirol sec XVI

Academicianul Constantin Bǎlǎceanu - Stolnici7

descrie numǎrul 7 ca fiind “dinamic lunar”. Motivul ar fi
ciclul selenar format de 4x7=28 de zile, suma primelor 7
numere fiind tot 28. Aceasta ar fi explicaţia faptului cǎ
şapte este numǎrul magic al farmecelor lunare nocturne

5 Ravindra Kumar şi Jytte Kumar Larsen, Kundalini DAO PSI  2006
6 Edmond S. Bordeaux, L’evangile essenien, ed. Soleil, Geneva, 1988,
7 Constantin Bălăceanu Stolnici - Dialoguri despre cele vǎzute şi cele
nevǎzute,. Ed. Harisma, 1995

şi al sabatului vrǎjitoarelor, asociat cu simbolul cosmic al
scurgerii timpului.

În Kabbala între gnozǎ şi magie, acelaşi autor face
referire la Zohar, sistem conform cǎruia atât lumea
materialǎ cât şi cea de dincolo sunt formate din câte
şapte sfere concentrice. Cele 7 sfere din Cosmosul
material se numesc Eretz, Adama, Ghe, Neschia, Tzia,
Arqa şi Thebel.. La ultimul nivel ar fi plasaţi oamenii,
celelalte şase fiind subterane. Cele 7 sfere ale lumii de
dincolo ar fi populate cu fiinţe din lumea angelicǎ.
Fiecare sferǎ stǎ sub comanda unui Arhonte ajutat de
cǎpetenii de grad mai mic. Legătura între sfere se face
prin porţi în sus şi jos, numite “Magdaua” şi “Gabilon”.
Sferele materiale sunt învelite în cele spirituale; locuitorii
celor douǎ lumi pot circula şi comunica prin anumite cǎi
pe care se aflǎ porţi pǎzite de îngeri.

Teologia aritmeticǎ a fost un element constant al
creştinismului primitiv iar sfântul Augustin o justifica
astfel în Doctrina christiana: "a nu cunoaşte sensul
numerelor înseamnǎ a risca sǎ nu înţelegi o grǎmadǎ de
lucruri consemnate în mod figurat în Scripturǎ. Un spirit
elevat nu va admite sǎ nu sesizeze motivul celor 40 de
zile de post al lui Moise, ale lui Ilie şi ale Domnului
Nostru însuşi. Soluţia cerutǎ acestui mister nu se va
putea obţine decât reflectând asupra numǎrului
exprimat". În structura circulară de la Stonehenge (3000-
1700 î.C.)8 apar aşa numiţii triliţi, adică structuri formate
din trei pietre, cam de 50 tone fiecare, două verticale şi
una peste ele. O structură din 7 pietre este formată din
patru pietre verticale şi trei peste ele (iată o nouă
ilustrare a simbolisticii conform căreia 4 ar reprezenta
materia iar 3 spiritul), raza cercului fiind de 777 degete.
Că diametrul exprimat în picioare are valoarea de 111 şi
că aşa se reprezintă 7 în sistemul binar de numeraţie nu
cred că depăşeşte nivelul unei simple speculaţii, ca şi cea
legată de faptul că un cot faraonic are 7 palme9. Dar şi
într-o relatare atribuită lui Tristan Tzara10, se vorbeşte
despre un autoportret-simbol al sculptorului pe care
acesta l-a trasat cu creta pe o tablă. Adică şapte sfere
concentrice şi o pană piramidală penetrantă ce le
străpunge radial dinspre exterior. Sub acest autoportret
Brâncuşi a scris „relativement, tel que moi – C.
Brâncuşi”. Explicaţia metaforei, aşa cum apare în carte,
ar fi:  „...prin arta sa cea nouă el tinde să depăşească
succesiv nivelurile structurale ale Universului (adică cele
şapte ceruri)... Cât priveşte cifra 7, se ştie că cei vechi au
încărcat-o cu o bogată semnificaţie simbolică
(semnificaţie pe care Brâncuşi o cunoştea, desigur, fiind
urmaş al primei civilizaţii a lumii, cea a dacilor) expresie
a unui principiu matematic de organizare a Cosmosului,

8 Semiotica matematică a artelor vizuale, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1982, -Stonehenge. Introducere la semantică
9 după Flinders Petrie şi Stukeley
10 Dumitru Daba, Adevărul Brâncuşi



Vara 2012 | Contact international 607

simbol al totalizării şi perfecţiunii, al uniunii dintre Cer
şi Pământ etc.”11.

Omul, el însuşi cu cele şapte chakra sau centre de
forţă spirituală se supune Logosului, Cuvântului divin
care a născut cele şapte puteri creatoare sau vocalele, cele
şapte Elohim. Din dezvoltarea conceptului pitagoreic de
către francmasonul şi rosicrucianul Robert Fludd,
muzica sferelor este considerată ca provenind de la
perfecţiunea celor şapte intervale armonice de ton şi
semiton dintre planete:  un ton de la Pământ la Lună, un
semiton de de la sfera Lunii la cea a lui Mercur, de la
Mercur la Venus o jumătate de ton, de la Venus la Soare
un ton şi jumătate, de la Soare la Marte un ton, de la
Marte la Jupiter o jumătate de ton, de la Jupiter la Saturn
o jumătate de ton şi de la Saturn la stelele fixe o jumătate
de ton, suma fiind de şase tonuri întregi ale octavei.
Muzica lui Pitagora era unul dintre obictele subordonate
ştiinţei divine a matematicii iar armoniile sale erau
înregistrate cu precizie cu ajutorul proporţiilor
matematice. Aceasta reprezenta armonia siderală pe care
şi caldeenii o apreciau ilustrând mişcarea astrelor pe cer.
"Toate sferele pe care le vezi cântă precum îngerii atunci
când se mişcă" (Shakespeare în Neguţătorul din Veneţia).
Multe instrumente aveau şapte coarde cu corespondenţe
atât în corpul omenesc cât şi în planete. Numele lui
Dumnezeu era format din combinaţia celor şapte
armonii planetare. Numai cele şapte sunete primare erau
acceptate în ritualurile templelor egiptene: "Cele şapte
sunete Te slăvesc pe Tine, Dumnezeule Atotputernic,
Creatorul neobosit al întregului Univers". Tot din
invocaţiile şi imnele vechiului Egipt redăm următorul
pasaj: "Eu sunt lira indestructibilă a întregii lumi care
acordează cântecele sferelor". De aceea templele sunt
construite în dimensiuni perfecte pentru obţinerea unei
acustici adecvate conceptelor misterelor greceşti în
relaţia formă arhitecturală – muzică. Prima sferă
producea sunetul vocalei sacre A (alfa), a doua vocalei
sacre Έ (epsilon), a treia Ή (ita), a patra Ί (iota), a cincea
Ό (omicron), a şasea Ύ (ipsilon) şi a şaptea Ώ (omega),
toate producând împreună lauda nemuritoare pentru
tronul Marelui Arhitect.

În mistere cei şapte lorzi creativi, asemănători celor
şapte demnităţi ce creează o lojă perfectă, sunt
reprezentaţi sub forma unor curente de forţă care provin
din Logosul primordial. Acest lucru înseamnă că
spectrul a fost extras din Lumina Albă. Roşul
corespunde notei Do, lui Kama Rupa sau vieţii animale,
gheţii, planetei Marte. Portocaliul îi corespunde lui Re,
Prana sau principiului vieţii, stării critice, Soarelui.
Galbenul lui Mi, Buddhi sau sufletului spiritual, apei,
planetei Mercur. Verdele lui Fa, Manas cel de jos sau
sufletului animal, stării critice, planetei Saturn. Albastrul
lui Sol, învelişul aurifer, aburii, planetei Jupiter. Indigoul

11 Selecţie din prelegerile susţinute la Simpozionul Centrului Academic
de Studii Hemeneutice, Hunedoara 2007

lui La, Manas de sus sau inteligenţei spirituale, aerului,
planetei Venus şi Violetul lui Si, Chaya sau eterului
dublu, eterului, Lunii. În vechiul oraş din Ecbatana,
Herodot descrie culorile celor şapte pereţi în funcţie de
cele şapte planete ca o limbă naturală de comunicaţie
iniţiatică între om şi divinitate. Faimosul zigurat sau
turnul astronomic al zeului Nebo din Borsippa avea
şapte nivele şi fiecare era pictat în culoarea cheie a
corpurilor planetare, asemeni fântânii în şapte trepte
prin care apa curgând îşi preschimba culoarea în cele
şapte spectre ale curcubeului. Lumina reprezintă
manifestarea primordială a vieţii controlând împreună
cu sunetele armonia universului în mijlocul căruia se află
omul12.

Turnul Babel, Pieter Bruegel cel Bătrân 1563 (fragment fotografiat la muzeul din Viena)

Geometria sacră reprezintă structura morfogenetică
care se află la baza realității și a matematicii. Cei mai
mulți fizicieni și matematicieni moderni consideră că
numerele reprezintă limbajul realității, adevărul este însă
că formele sunt cele care generează legile fizicii,
reflectând mișcarea Spiritului în vid, fiind un adevărat
îndreptar al mișcărilor necesare pentru a ajunge de la un
punct inițial la dimensiunea spațială. Pornind de la cele

12 E. Douglas Van Buren, Symbols of the Gods in Mesopotamian Art, 1945
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șase direcții ale crucii spațiale, de care am mai amintit
spiritul se încadrează succesiv într'o piramidă, un cub,
un octaedru (un corp geometric cu 8 fețe triangulare,șase colțuri și douăsprezece margini) care prin rotire
creează sfera și aceasta în cele șase direcții șase sfere cu așaptea în mijloc. De aici toate obiectele tridimensionale
se formează cele mai uzuale de către antici fiind
dodecaedrul și eicosaedrul. Platon le descrisese
preluându-le de la Pytagora și acesta de la egipteni sau,
de ce nu de la cei ce se închinau lui Zamolxes, poate unul
dintre zeii atlanți, cine știe ? Cele  cinci corpuri solide
platonice sunt baza  lumii materiale.  Nu există practic
nimic in universul material, care să încorporeze altceva
decât pe acestea, atomii sunt sfere constituite dintr-un
nucleu în jurul căruia electronii se mișcă cu valori
apropiate de din viteza luminii, în unele cristale, ei
așezându-se în tetraedru, cub, octaedru, dodecaedru sau
eicosaedru. Și câte alte exemple mai pot fi evidențiate, de
lele găsite în scrierile referitoare la continentul Mu,
Atlantida, la Ramayana, Confucianism, Biblie, în
filosofiile scrise și rescrise, copiate și adăugite, de cele
mai multe ori pierzând din consistență și informație.

La fel şi universul se poate repeta în direcțiile
amintite realizând o pluralitate de universuri, care să se
repete multidimensional13. Bătrânii alchimişti greci
căutau relaţii între muzică şi chimie. Piatra filosofală era
şi una muzicală în acelaşi timp. În Atalanta fugiens a lui
Maier orice emblemă corespundea unei fugi care era în
realitate un canon pe trei voci. Ca şi Kelpius care
interpreta melodic meditaţia rosicruciană, alchimiştii
improvizau melodii subtile pentru transmutarea
metalelor ordinare în metale preţioase. Muzica alunga
monotonia saturnină a iniţiaţilor în faţa cuptoarelor
alchimice în nopţile lor de veghe. Tineri cântau din harpe
sau lăute pentru a marca extazul mistic.

În concluzie într'un ritual al artei regale a devoţiunii,
diferitele tipuri de expresie a simbolurilor sunt frecvent
combinate. Cuvintele simbolice, tonurile, zgomotele,
gesturile, semnele, mirosurile14 se îmbină cu arta vizuală

13 Ca în romanul meu Robia timpului, editura Princeps Edit, 2011
14 mirosurile sacrificiilor, al arderii unui testament, al lumânărilor sau
beţelor îmbibate cu diverse arome de tămâie

a arhitecturii sacre şi scenariul ceremoniei. Nu trebuie să
uităm însă că o ilustraţie sau un semn poate înlocui un
text, la fel cum simbolul muzical sau verbal poate fi
interpretat prin tăcere cu aceeaşi valoare sacră care
indică devoţiunea, contemplaţia şi prezenţa Marelui
Arhitect al Universului.

Ritualul practicat de iniţiaţi are menirea de a facilita
înţelegerea prin înfrânare şi disciplină, prin meditaţie şi
rugăciune, a tainelor geometriei a cărei metaforă
împlineşte fiinţa umană alături de toată Creaţia. Cum să
armonizezi în forţă şi expresie artistică în echilibrul
formelor, utilizând simboluri spirituale, iată o taină pe
care anticii o descifrau prin minunea vieţii, a credinţei în
afara timpului şi spaţiului cotidian, aplicând conceptual
totul la acest univers.

Vă veţi întreba ce legătură este între Zorbabel,
numerologie, piatra filosofală şi iniţiere. Răspunsul este
cheia, aceeaşi pe care nimeni nu ţi-o dă, chiar dacă o ceri,
fără a respecta principiile de bază care rezultă din Roza
lui Paracelsus scrisă de Borges.



Fotografiile de la paginile 608, 850 şi reprezintă o selecţie a imaginilor surprinse de
Liviu Pendefunda în periplul său iniţiatic în tainele Tradiţiei păstrate în religiile orientale;
aici numai cele realizate în templele din adâncul junglei Kampuciene, la nord-est de Siem
Reap, dincolo de Angkor wat.
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Horia BĂDESCU

Demult,
într-o vară

A fost cândva, demult, într-o vară,
ningea cu lumină, lăspături,
Dumnezeu adormise alături
într-un lan aurit de secară.
Apoi se făcuse de umbră amară,
de târziu se făcuse şi de omături,
uitarea ne-ngropa pe delături
într-un lan aurit de secară.
Amurgise amurgul de pară
pălită-n obrazul ţărânii;
te-mbăiasem în lacrima pâinii
într-un lan aurit de secară.

Rai după rai ne fusese povară;
a fost cîndva, demult, într-o vară.

Poate fusese amiaza aceea cosită,
poate mâinile mele căzute-n ispită
şi-n tăcerile ce se cuminecă,
poate ne uitasem într-o altă duminecă;
înfloreai ca o lacrimă, ca o răsură
sărutată de noapte pe gură,

erai de răscoală şi de furtună,
de apă de râu, de lumină de lună,
miroseai a iarbă, miroseai a pământ,
miroseai a ploaie şi-a somnie de vânt,
a rai miroseai şi-a gutuie,
a toamnă bătută pe suflet în cuie,
a bărăgan după viscol, a ger şi a nea,
miroseai a inima mea,
a pâine dospită, a miere şi-a ceară
a sudoare de înger şi-a fiară
a păsări înecate în cer, a pustie,
miroseai a ce n-o să mai fie.

Şi se făcuse lumea de tămâie
şi trupurile ne ardeau de ger,
şi ne rugam cărare să rămâie
pe unde urcă Dumnezeu la cer
şi numai ceasurile să se-amâie
cu îndoita sângelui bătaie,
că lumea se făcuse de tămâie
şi carnea se făcuse de văpaie.
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Constantin PRICOP

Literatura
începuturilor şi
canonul
literaturii române
(continuare din numărul trecut)

XI. Final provizoriu

ntr-unul din excelentele sale
eseuri – Ceasuri petrecute într-o
bibliotecă – Virginia Woolf

vorbeşte despre două tipuri de citi-
tori. Cititorul care parcurge cărţile
pentru a strînge informaţii – şi citito-
rul care citeşte pentru că iubeşte
lectura. Prima categorie e reprezen-
tată de oamenii de ştiinţă. Aceştia
acumulează, cu răceală, din volume-
le parcurse, informaţia. Ceilalţi,
pasionaţii de lectură, sînt înainte de
toate sensibili la capacităţile expresi-
ve ale textelor. Rolurile nu pot fi
inversate. Dacă savantul citeşte „de
plăcere” riscă să-şi altereze condiţia
de om de ştiinţă – liniştea interioară
imperturbabilă, evaluarea fără parti-
cipare afectivă, acumularea, plină de
acribie, a cunoştinţelor. Pe de altă
parte, dacă un cititor „de plăcere” se
perfecţionează într-un anumit do-
meniu şi face „lecturi de specialist”,
îşi schimbă, la rîndul său, condiţia
de lector. Deşi o examinare tenden-
ţioasă ar putea să arate că tipurile de
lectură puse în discuţie nu sînt cu
totul etanşe unul faţă de celălalt, că o
„contaminare” reciprocă e, pînă la

un punct, posibilă, distincţia ilus-
trează precis atitudini fundamental
diferite ale cititorului în faţa textelor.

Delimitarea propusă de Virginia
Woolf este cu atît mai semnificativă
în cazul unor scrieri care reclamă
relaţii speciale ale cititorului cu
textele – cum sînt scrierile aparţi-
nînd începuturilor literaturii româ-
ne. Pătrunzînd relativ tîrziu în
circuitul scrisului artistic, „literatura
veche” a trezit pentru început, cum
se ştie, doar interesul istoricilor şi
lingviştilor, textele care o alcătuiesc
fiind parcurse mult timp mai ales
din perspectiva acestor discipline.
Este, de altfel, un tip de lectură
perpetuat şi în zilele noastre. Cele
mai multe comentarii ale acestei
literaturi sînt sufocate şi acum de
factologie, de erudiţie… Întrebarea
privind maniera de lectură adecvată
pentru astfel de scrieri este justifi-
cată. Chestiunea va părea superfluă
specialiştilor. Urmînd obiceiurile
împămîntenite aceştia examinează
textele din această categorie după
criteriile disciplinelor lor ştiinţifice.
Potrivit distinşilor savanţi, lucrările
din epoca începuturilor nu pot fi
citite decît din punct de vedere

„ştiinţific”. Comentariile pe margi-
nea cronicilor, versurilor, compune-
rilor religioase, însemnărilor etc.
ilustrînd primele calităţi de expresi-
vitate literară în româneşte devin
astfel, în majoritatea cazurilor, seri-
oase dări de seamă privind elemen-
tele de istorie generală, lingvistică,
istorie a culturii. Pot fi menţionate
prea puţine comentarii serioase de
altă factură. Literatura propriu-zisă
nu îşi găseşte locul în astfel de studii
– sau, atunci cînd se afirmă preo-
cupări în această direcţie, sensurile
artei literare sînt cele ale unor epoci
revolute, aşa cum le apăreau ele
„oamenilor de ştiinţă” mai vechi sau
mai noi. Contactul cu literatura vie a
epocii lectorului, perceperea prin
sensibilitatea artistică a contempora-
nilor lipseşte. Lecturile aşa-zis
literare sînt stereotipe, conformiste,
fără speranţa că ne-ar mai putea
spune ceva nou. Clişee repetate de
multe decenii reapar în scrisul unor
autori mai noi. Acestea sînt, în fapt,
studiile de „literatură veche” (des-
pre caracterul impropriu al formulei
„literatură veche” am vorbit în
paginile anterioare). E de întreprins
o verificare a rezistenţei la o lectură

I
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literară modernă a textelor vechi, a
unor texte neconsacrate de la înce-
put ca texte literare, privite ca scrieri
de altă factură, introduse tîrziu şi
cumva pe uşa din spate în spaţiul
literaturii române. Trebuie, de ase-
menea, recreat contextul unor ase-
menea scrieri. Comentatorii lor de
pînă acum nu le-au oferit „circum-
stanţele” necesare fiecărei opere. Se
intră pur şi simplu într-o atmosferă
străină unor scrieri provenind din
alt timp istoric, într-o ordine literară
văzută de la nivelul altor etape
culturale, incluse în alte ideologii,
alte convingeri estetice etc. Trebuie
restructurată nu numai conceperea
lor dintr-un anumit punct de vedere,
alcătuindu-se un alt plan de lectură,
dar trebuie modificată şi atmosfera
în care se plasează fiecare din aceste
scrieri…

*
Stereotipia lecturilor curente din

textele vechi este alimentată şi de o
realitate limitată: numărul textelor
medievale cu valenţe literare nefi-
ind, în româneşte, cum se ştie, foarte
mare, elementele factologice mai
importante din studiile de „litera-
tură veche” sînt deja consemnate, şi
încă de multă vreme. În ultimă
instanţă, atunci cînd se pomeneşte
de literatura din „literatura veche”
înţelesul e unul deformat, acoperind
de regulă trimiteri la studiul
filologic (motive care trec de la un
autor la altul, imagini regăsite ici şi
acolo, particularităţi ale limbii româ-
ne dintr-o anumită epocă, împreju-
rări legate de traiectoria istorică a
vreunui manuscris, destinul redactă-
rilor, informaţii de cultură generală
etc.). E inutil să adaug că toate aceste
cercetări, multe dintre ele devenite
clasice, sînt cît se poate de utile.
Ruptura dintre „literatură veche” şi
„literatură” are şi o origine insti-
tuţională. Într-o epocă mai îndepăr-
tată, am amintit, universităţile
româneşti aveau catedre consacrate
exclusiv studierii şi predării
„literaturii vechi”, deosebite de cele
dedicate literaturii române. Litera-
tura veche, pe de o parte, şi
literatura… propriu-zisă, pe de alta.

Poziţie care sublinia, dacă mai era
nevoie, că „literatura veche” nu era
considerată literatură pur şi simplu.
Corpusul de texte în slavonă era
cercetat cu precădere şi, o dată cu
aceste mărturii ale unei culturi
specifice, primele forme de
expresivitate în româneşte. Purtau
numele de „literatură” (…veche, e
drept), dar studiile care însoţeau
textele aveau în vedere istoria şi
filologia. Critici şi istorici literari din
perioada interbelică au susţinut, din
acest motiv, că literatura română
începe de fapt mai tîrziu, o dată cu
poeţii Văcăreşti şi Costache Conachi,
de pildă. Ovid Densusianu a folosit
în evaluarea scrierilor româneşti ale
începuturilor criteriul valorii
estetice; se întîmpla pe la 1900, sub
influenţa istoriei literare europene a
momentului. Dar serioasa barieră
consolidată de-a lungul timpului va
fi demolată doar de G. Călinescu.
Autorul Istoriei literaturii române de la
origini pînă în prezent îşi propunea să
citească „literatura veche” exclusiv
din perspectiva semnificaţiei ei
estetice. Metoda sa impresionistă îl
obliga să ia în consideraţie doar
fragmentele din aceste texte în
măsură să dovedească însuşiri de
expresivitate literară. Multe
caracteristici care ţineau de
literatură n-au fost reținute, pentru
că nu intrau în concepţia sa estetică.
Călinescu a şters însă „distanţa”
dintre aşa-zisa literatură veche şi
literatură-pur-şi-simplu. După ce a
eliminat mai întîi dintre scrierile
literare medievale ceea ce nu era
redactat în româneşte (din literatura
română nu fac parte decît textele
scrise în limba română, a susţinut
consecvent) şi tot ceea ce avea doar
valoare general-culturală, Călinescu
şi-a impus propria perspectivă, care
a consacrat în primul rînd unitatea
moştenirii noastre literare. A intro-
dus în cercetarea textelor începutu-
rilor mijloacele de analiză folosite în
cazul literaturii din epoca sa şi, mai
presus de toate, a structurat această
literatură printr-o judecata estetică
globală. A demonstrat (cînd nu avea
cum să demonstreze a… imaginat)

că în textele vechi pot fi aflate
incontestabile calităţi estetice. Partea
„veche” a literaturii noastre era
astfel remodelată şi integrată, în
paginile celor vechi fiind conţinute,
„ca stejarul în ghindă”, elementele
scrierilor de mai tîrziu. Călinescu
aduce „literatura veche” la condiţia
de literatură-pur-şi-simplu şi o ada-
ugă corpusului literaturii române,
din care n-a făcut parte întotdeauna.
În lucrările de istorie literară şi-a
apărat şi şi-a susţinut impresio-
nismul – dar, sub aparenţa unei
metode a libertăţilor interpretative
descoperim cealaltă dimensiune a
studiilor sale de istorie literară –
voinţa criticului de a demonstra
anumite teze, de a-şi impune
viziunea dominată de ideea că
literatura română e o literatură care
a consumat toate etapele cunoscute
de principalele literaturi europene.

Forţu Năstasă

*
Ce se desprinde din cele con-

semnate pînă aici? Faptul că litera-
tura începuturilor a fost folosită, de
cele mai multe ori, ca „argument” în
demonstraţii ştiinţifice sau ideolo-
gice. În pofida declaraţiilor, sînt
foarte puţini comentatorii care să o fi
citit cu pasiunea lecturii şi price-
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perea criticului literar avizat, din
dorinţa de a descoperi rara lor
savoare expresivă. De cîte ori au fost
semnalate, valorile „literaturii
vechi” erau subordonate intereselor
neliterare. În spaţiul scrisului nostru
artistic operelor începuturilor li se
aplică statornic un tip de lectură
consacrat de tradiţie şi de prestigiul
înaintaşilor. Se pune accent pe
„descrierile obiective” – pe inventa-
rierea surselor şi motivelor, pe, în cel
mai bun caz, călinesciana căutare a
„continuităţilor”. Sub dictatura noii
critici franceze s-a încercat, e drept,
şi aplicarea unor grile de interpre-
tare prefabricate, cîteodată ingenioa-
se, întotdeauna fără conexiuni
demne de luat în seamă cu textul
analizat şi, în plus, programatic
lipsite de dimensiune istorică (or, în
interpretarea acestor texte, dimen-
siunea istorică e fundamentală),
punîndu-se o egalitate blazată între
poezia lui Nichita Stănescu, să zi-
cem, şi cronica lui Neculce,
obţinîndu-se, şi într-un caz, şi în
celălalt, efecte asemănătoare…
Rezultatele nu sînt de luat în seamă.
Mai generoase păreau intenţiile
postmoderniste, care, cîte au fost, au
situat textele vechi la nivelul unui
pre-conceput farmec desuet, oferin-
du-şi astfel un material de prelucrat,
după program. În cvasi totalitatea
cazurilor este vorba însă de texte
beletristice, recuperatoare ale efec-
telor desuetudinii.

Dacă pentru aspectele documen-
tare (istorie, lingvistică, informaţie
culturală etc.) ale textelor de început
ale literaturii române cercetătorii
tradiţionalişti au folosit ca metodă
lectura obiectivă (în realitate o mai
pronunţată descriere „neparticipa-
tivă”, „neliterară”), în ceea ce
priveşte calităţile lor estetice trebuie
să remarcăm că acesta a fost un
tratament inadecvat. Observăm, prin
urmare, că tocmai lectura literară
propriu-zisă, aceea care ne intere-
sează, e exclusă din această grea de
prestigiu moştenire. Sînt de adăugat
aici cîteva observaţii. Multe din
adevărurile „unanim acceptate” de
altădată nu mai sînt valabile. Spre

exemplu afirmaţiile, des repetate
cîndva, referitoare la caracterul
accidental al valorilor literare din
cronici şi alte scrieri de epocă:
autorii lor ar fi intenţionat, de fapt,
să scrie istorie, calităţile literare fiind
un produs exterior, puţin semnifica-
tiv. În unele cazuri, ca acela al lui
Miron Costin, preocupările artistice
sînt explicite. Iar referirea lui Ion
Neculce la cronica predecesorului
său, „mult împodobită”, arată că şi
acesta era cît se poate de conştient
de valoarea expresivităţii literare.
Alegaţii precum cele amintite
trebuie altfel văzute astăzi. Despre
ce „expresivitate accidentală” ar mai
fi vorba acum, cînd se acceptă că
istoria este naraţiune?

Forţu Năstasă

*
Descrierea adecvată a însuşirilor

literare ale textelor vechi este
importantă şi e realizabilă printr-o
modalitate critică specifică. Fiecare
creaţie literară oferă, la un moment
dat, în anumite circumstanţe, un
mănunchi de posibilităţi de lectură.
Sînt lecturi într-un cadru determinat
– care limitează şi favorizează. Este
vorba de o lectură focalizată pe
literaritate. Posibilităţile „infinite”

create de viziunea unei opera aperta
au fost amendate, în timp, chiar de
autorul formulei, Umberto Eco.
Lectura se consumă într-un cadrul –
care nu poate fi ignorat. Fiecare sis-
tem de lectură se realizează, dincolo
de coordonatele pur subiective, în
limitele valorilor literar-estetice ale
epocii lectorului. Rezultatul lecturii
confirmă sau nu dacă acea scriere
răspunde „exigenţelor estetice ale
epocii” şi astfel este construită o
anumită „posibilitate de lectură”.

Opinia că o asemenea optică e
periclitată de laxism, că o critică de
acest gen ar fi lipsită de criterii
precise este amendată de constatarea
că o „lectură de plăcere”, o lectură
cu finalitate estetică nu e (deşi s-ar
putea părea că lucrurile stau exact
invers) niciodată neancorată, nu e
lipsită de criterii. Cunoaşte determi-
nări – setul de valori definitorii
pentru cititor – valori specifice
prezentului istoric. Lectura critică
circumscrie trăsăturile care fac posi-
bilă o anumită interpretare. Nu este
vorba de impunerea unor prejude-
căţi teoretice, una dogmatică, ci de o
lectură capabilă să evalueze parcur-
surile literare din perspectiva con-
temporaneităţii. În acest caz, contac-
tul cu aşa zisa literatură „veche” este
favorizat de perspectiva postmoder-
nistă. Nu doar prin actualizarea,
firească, specifică acestui curent, a
textelor literare vechi – ci şi prin
consecinţele fundamentale, rareori
aduse în discuţie, ale poziţiei
teoretice postmoderniste. Aceasta
anulează practic situările anterioare.
Pe de o parte, prin binecunoscutele
„recuperări” şi, mai important, pe
de altă parte, prin configuraţia sa
teoretică, prin realitatea acoperită de
conceptul pensiero debole. Prin
introducerea acestei concepţii post-
modernismul schimbă şi extinde
înţelesul faptului literar. Graniţa
dintre vechi şi nou se relativizează
puternic sub noua forma mentis.
Caracterul net al gîndirii moderne,
dominată de aşa-zisa gîndire dură
(pensiero forte) este anulat de noua
pensiero debole. Schimbarea afectează
inclusiv relaţiile dintre vechi şi nou.
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Gîndirea postmodernă stabileşte alte
relaţii între modern şi tradiţional.
Prin aceasta este modificat funda-
mental modul de manifestare a con-
vingerilor estetice. Dacă modernis-
mul excludea brutal ceea ce părea
„depăşit” (dar în artă ceea ce este
valoros nu ar trebui să fie…
„depăşit”…), afirmîndu-se cu osten-
taţie noul, postmodernismul nu
cunoaşte asemenea separări catego-
rice. El reuşeşte să plaseze firesc, în
acelaşi plan, ceea ce părea definitiv
ieşit din circulaţie cu iniţiativele
estetice de ultimă generaţie.

*
O „eliberare” de dogmă a

cititorului de literatură „veche” se
părea că ar fi realizat deja
„interpretările” noii critici, dar în
cazul acestora eliberarea merge prea
departe, comentariile nu mai au
mare lucru în comun cu textele…
analizate. În ce mă priveşte, nu la o
asemenea „eliberare” am încercat să
ajung. Nici la impunerea stereotipei,
idealei şi niciodată realizatei practic
formule a unicului, absolutului
„criteriu estetic”. La urma urmelor,
exclusivismul estetic este o conven-
ţie ca atîtea altele. Am urmărit
înţelesul conceptului de literatură,
aşa cum este el perceput astăzi – un
concept incluzînd şi realităţi
respinse de critica radical estetică.
Aspectele ideologice pot arăta
nivelul de comprehensiune a lumii
autorului. Valorile expresive decurg
dintr-o astfel de poziţionare. Con-
statînd înţelegerea „separaţiei
puterilor în stat” de către Grigore
Ureche, de pildă, descoperim
altitudinea de la care autorul descrie
contemporaneitatea. Trăsături ţinînd
de domenii extraliterare (istorice,
etice, psihologice ş. a. m. d.) vin să
completeze acest indiciu – o
atitudine umanistă de condamnare a
crimelor, a „vărsărilor de sînge
nevinovat” contrară obiceiurilor
medievale. De aici criteriile realizării
portretelor. Valorile literare se
alcătuiesc din „materiale”, cum ar
spune Bahtin, extrase din domenii
diverse. Evident, scriitorul le

prelucrează în vederea unei finalităţi
specifice, dar asta nu înseamnă că
eterogenele părţi componente nu îşi
comunică provenienţa, că realitatea
lor ar fi indiferentă. Ceea ce ar trebui
să se desprindă cu claritate e faptul
că aspectele „neliterare” nu mai sînt
elementele esenţiale ale lecturii
primelor texte literare româneşti, ci
elemente complementare, compo-
nente necesare realizării expresivi-
tăţii.

Lectura textelor artistice presu-
pune reconstituirea unor competen-
ţe literare. Cititorul exersat de astăzi
foloseşte coduri specifice, care
delimitează sfera literaturii. Aceste
coduri solicită capacitatea de a
recepta şi de a comunica a limbaju-
lui literar contemporan. Comunica-
rea literară nu este o activitate
funcţionînd „de la sine”. Cititorul
aparţinînd unei perioade istorice
trebuie să folosească adecvat
mijloacele de comunicare – altfel
lectura e inadecvată. Pot exista
diferenţe sau contradicţii între
receptorii de literatură, dar dincolo
de acestea se găseşte un cod literar
accesibil contemporanilor.

*
Poate să pară neobişnuit că în

lectura pe care o propunem
scrierilor de la începutul literaturii
române nu trimitem în fiecare
paragraf la cîte o sursă de autoritate
„ştiinţifică”. Aceasta pare a fi, de
regulă, condiţia studiilor de
„literatură veche”. Supusă „spiritu-
lui ştiinţific”, literatura devine din
produs artistic ceva „măsurat şi
cîntărit”, cum ar spune Arghezi. Nu
mi-am propus să adaug la şirul de
binecunoscute exegeze încă o lucrare
de erudiţie. Există multe tratate
competente din această categorie.
Intenţia nu a fost de a le prelungi
sau comenta. Culegerea de faţă
pleacă de la ideea contactului
nemijlocit cu literatura, atîta cîtă e,
din aceste scrieri. Am căutat să
păstrez ingenuitatea scrierilor.
Pentru realizarea comentariilor am
folosit ediţiile de autor consacrate.
Între ediţiile de calitate nu apar

diferenţe considerabile din punctul
meu de vedere, aşa că nu am insistat
asupra acestora. Rareori, doar unde
nu se putea altfel, am citat din
comentariile altor critici. Comen-
tariile erudite alcătuiesc, indiscuta-
bil, „fundalul” consolidat de studiile
fundamentale privindu-i pe autorii
medievali sau mai noi. Sînt studii
citite cu atenţie, fără a-mi construi
însă comentariile plecînd de la ele.
În mai mare măsură mi s-au părut
adecvate opiniile criticilor literari
interesaţi de scriitorii epocii. De
pildă o polemică opinie a unui
Pompiliu Constantinescu privind
semnificaţia literară a lui Grigore
Ureche şi Miron Costin: „Deşi mai
învăţat şi mai latinizat prin sintaxă,
Miron Costin mi s-a părut totdeauna
inferior, ca literat, lui Ureche.
Portretele lui n-au sobrietatea plină
a înaintaşului, iar naraţiunea istorică
este împiedicată de cunoştinţele pe
care le îngrămădeşte stăruitor…”15.
Aş putea răspunde la această
ipoteză literară că, dacă ea este
valabilă în ceea ce priveşte portretul,
scrierea narativă nu se reduce la
portret, că la Miron Costin aflăm
propensiune pentru dramatizare,
către surprinderea dinamicii sociale
şi a descrierilor – lucru care îl
îndepărtează de modelul consacrat
de letopiseţ, unde cronica lui Ureche
poate oferi mai multe şi justificate
bune exemple, şi îl apropie de
spiritul mai profund al naraţiunii
moderne. ş. a. m. d. Aceasta pentru
că intenţia autorului merge în
direcţia propunerii unor noi
posibilităţi de lectură într-un
domeniu mai puţin solicitant al
literaturii române.

♣

15 Pompiliu Constantinescu, Umanism erudit şi
estetic, în Scrieri, vol. 6, Ediţie îngrijită de
Constanţa Constantinescu, cu o prefață de
Victor Felea, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, pp.
189-190.
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Mihai CIMPOI

Proza lui
Eminescu

roza literară a lui Eminescu a rămas în umbră
din cauza publicării în timpul vieţii (au fost
tipărite doar trei nuvele Sărmanul Dionis, La

aniversară, Cezara şi basmul Făt-Frumos din lacrimă) şi
manifestării unei neîncrederi sau a unei atitudini ezitante
faţă de valorificarea ei mai cu seamă în raport cu poezia.
Călinescu menţionează în acest sens: „Proza eminesciană
se bucură de o preţuire empirică, şi aceea, mărginită,
dedusă din dogma că Eminescu nu poate fi decât mare.
Când această proză a început a cădea sub judecata
critică, s-a văzut şi aici că respectul de lucrul tipărit
întunecă înţelegerea paginilor postume. S-a zis, de pildă,
că publicarea filelor de manuscris „scoboară” pe poet,
care este un detestabil romancier, un romancier mult mai
slab decât dnii X sau Y” (G. Călinescu, Opera lui Mihai
Eminescu, II, ed. De Ileana Mihăilă, Bucureşti, 2000, p.
397).

Considerând că prozele lui sunt în realitate poeme,
Călinescu găseşte că nota lui personală o aduce Geniul
pustiu prin faptul că este întâiul (şi unicul) „jurnal
interior românesc aşa cum Goethe la început în al său
Werther” şi prin stilul său care „e urâtul negru,
fantomatic, trecut de la gravură la umbră, cu o nelinişte
iraţională în felul celeia a lui Adalbert von Chamisso”
(Ibidem, p. 398). Concluzia criticului e că în fragmentele
de nuvele rămase de la poet e puţină materie pentru a
putea judeca pe Eminescu, „care nu apare totuşi
niciodată aplecat către analiză şi construcţie epică”:
„Cele mai realiste încercări, ca acelea de a zugrăvi viaţa
patriarhală, sunt descriptive, altele de-a dreptul
fantastice. Relaţiile sociale moderne sunt înfăţişate
întotdeauna stângaci” (Ibidem, p. 404). În Avatarii

faraonului Tlà sunt, însă, multe „invenţii poetice care
bucură ochiul şi imaginaţia”.

Garabet Ibrăileanu, care contestă Geniu pustiu ca
„roman inedit”, remarcă prezenţa în Făt-Frumos din
lacrimă a însuşirilor de căpetenie a lui Eminescu: amestec
de naturalism antic şi romantism ornat, pictură
rafaelescă de un senzualism pur estetic a plasticei
feminine, agresivitatea naivă a femeii, transfigurarea
naturii dusă uneori la fantastic (G. Ibrăileanu, Campanii,
Bucureşti, 1971, p. 283).

Mai decis în constatarea valorii prozei literare a lui
Eminescu este Tudor Vianu care întrezăreşte în ea schiţe
premergătoare ale miracolului eminescian şi „câteva din
frumuseţile cele mai de seamă ale artei româneşti de-a
povesti”. „Valori noi îşi află aci începutul drumului lor
prin lume”, arată el, constatând: „Proza lui Eminescu
merită însă a fi citită pentru ea însăşi” (Tudor Vianu,
Arta prozatorilor români, Bucureşti, 1966, p. 138).
Eminescu apare ca „un povestitor fantastic, căruia i se
impune nu observarea realităţii, ci recompunerea ei
vizionară, grea de semnificaţii adânci”. Este, prin
excelenţă un pictor al vieţii morale al stărilor
răscolitoare, intensive, cu o viziune perspectivică largă,
eterocosmică, transcendentă şi cu o artă deosebită a
comparaţiei, epitetului şi ironiei romantice.

Perpessicius se referă la cele două împrejurări care
au umbrit „strălucirea nativă a prozei eminesciene”,
prestigiul ca atare a poeziei sale şi faima prozei sale
politice. După opinia sa, ea nu stă cu nimic mai prejos de
poezia sa, „ca dată în evoluţia scrisului nostru în proză,
nici sub raportul caracterelor originale, specifice scrisului
eminescian” (Eminesciana, I, 1989, p. 137). Care sunt
aceste caractere? Criticul răspunde în finalul analizei sale

P
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din proiectata prefaţă la o antologie a prozei
eminesciene: „Foiletonism, folclor, nuvelă romantică,
nuvelă filosofică, roman social şi politic, povestiri în care
se reconstituie imaginea societăţii de altă dată, bună
dispoziţie şi umor paralel cu meditaţia cea mai gravă şi
totul altoit pe trunchiul propriei sale biografii – iată tot
atâtea aspecte ale prozei literare eminesciene” (Ibidem, p.
176).

Editorii prozei eminesciene din perioada
postbelică au fost preocupaţi de „amendarea lecţiunilor”
şi „delimitarea critică faţă de interpretările anterioare”
prin recofruntarea şi reanalizarea originalului” (Aurelia
Rusu). Dat fiind caracterul fragmentar, nedefinit şi
bruionar al manuscriselor, s-a căutat firul unităţii ei.

Opera de editare şi interpretare istoriografică
literară începută de I. Scurtu şi Gh. Bogdan-Duica a fost
continuată de Perpessicius, P. Constantinescu, Zoe
Dumitrescu-Buşulenga, Eugen Simion, Aurelia Rusu,
Petru Creţia, Mihai Drăgan, Nicolae Ciobanu.

Părerea unanimă a exegeţilor este că Eminescu
reordonează realul cu ajutorul visului, fantasticului,
„ideii”, într-un cuvânt, al imaginarului, că aventura
onirică are loc la seară cosmică şi că fantasticul
substituind realul, potenţează misterul cunoaşterii.

Judecăţile minimalizatoare ale criticii vechi au fost
determinate, după Eugen Simion, de practica de a
aprecia opera din punctul de vedere al unei formule
epice, nu şi al facturii stilistice particulare, viziunii şi
împrejurărilor în care a fost scrisă. Proza eminesciană,
fundamental lirică, prezintă – în totalitatea ei – atât un
peisaj individualizat, inimitabil, cât şi o tipologie
diferenţiată prin demonism şi patriotism înflăcărat.
„Proza literară a lui Eminescu, glisează criticul,
reprezintă, cercetând-o mai adânc şi în toată întinderea
ei, expresia unui moment important din dezvoltarea
romantismului românesc: momentul structuralizării
estetice, al dimensionării lui spirituale. Eminescu lasă
deschise, prin epica sa, cel puţin două drumuri în
literatura română: drumul prozei fantastice şi cel al epicii
filosofice, dând el însuşi modele în această privinţă”
(Proza lui Eminescu, 1964, p. 269). Reprezentările unui
liric vizionar se întâlnesc cu certitudinile unei firi
meditative care aspiră, cu dârzenie şi cu preţul unor
dureroase înfrângeri, să găsească soluţii în problemele
esenţiale ale existenţei. Omul superior, geniul nu acceptă
ceea ce e cunoscut, ci doreşte cu tenacitate adevărul şi se
caracterizează prin „trăirea la modul astral, pe polaritate”.
Din structura duală derivă satanismul (demonismul) şi
angelitatea.

Nuvelistica lui Eminescu ne aduce dovada unei ars
poetica, mărturisită şi Epigonii, Criticilor mei, Scrisoarea II şi
Scrisoarea IV şi a unei convingeri, esenţialmente
modernă, că literatura nu este doar scriere, act al scrierii,
ci şi – în sensul lui Roland Barthes – meditaţie asupra
scrierii.

Fotografiile de la pg. 615-616 reproduc lucrări murale de Sabin Balaşa

Nuvelele lui Eminescu şi romanul de tinereţe
Geniu pustiu (1868-1869) au toate datele unei proze de
frontieră, în care regimurile şi formulele narative se
îngână şi se întreţes la intersecţia realului şi visului. Ea
este filosofică, eseistică şi parabolică în sens modern,
fiind, ca şi poezia, tensionată ontologic, pusă – adică – în
ecuaţii metafizice. Reapare teatrul lumii cu regizorul din
culise şi cu figuranţii ce apar şi dispar pe scenă din
fundalul nevăzut (Sărmanul Dionis, 1872), motivul
căutării identităţii, lumea ca vis (al sufletului nostru),
călătoriile arheului (Archaeus, 1875) ca fiinţă inalterabilă,
evadările în lună şi transcendent, metempsihoza
(Avatarii faraonului Tlà, şi Umbra, scrise în anii studenţiei),
„singura realitate pe lume” ce transpare în forme
diferite.

Eroii sunt naturi „catilinare”, demonizate,
mesianice, faustiene, reprezentând un amestec de „vis şi
raţiune rece”, visătoria apărând opusă „ordinei
realităţii”. Ei sunt revoluţionari-tribuni (Toma Nour,
Ioan), călugări căutând recluziunea (Euthanasius,
Ieronim), orfani-metafizici (Dan-Dionis), filosofi bătrâni
şi învăţăcei novice (Ruben, moş Iosif, tânărul din
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Archaeus). Eminescu încearcă să contureze şi fiziologii
naturaliste din realităţile imediate (Aur, mărire şi amor,
1874, Moartea lui Ioan Vestimie, 1878-1879, Părintele
Ermolachie Chisăliţă şi La curtea cuconului Vasile Creangă,
scrise după 1875).

Eminescu meditează asupra condiţiei estetice a
romanului, considerat de el „metaforă a vieţei” („Priviţi
reversul aurit a unei monede calpe, ascultaţi cântecul
absurd a unei zile care n-a avut pretenţiunea de-a face
mai mult zgomot în lume decât celelalte în genere,
estrageţi din aste poezia ce poate exista şi iată romanul”.
Proiectul de roman Naturi catilinare presupunea „o
scriere complectă” ce s-atingea de scenele de sentiment,
de descrierea locurilor etc.; necompletă ca studiu, astfel
încât cartea mea de notiţe e plină de cugetările, cu care
cere a mă clarifica cu mine însumi şi cărora le-am
destinat de pe acuma locul în scheletul romanului”.

Proza eminesciană, urmărită în contextul marilor
viziuni romantice, poate fi receptată – azi – prin grila
realismului magic latino-american (în acest sens
semnalăm includerea nuvelei Sărmanul Dionis într-o
antologie de proză de anticipaţie din America Latină),
cea existenţial-fantezistă a lui Borges – sau cea
intertextuală, ludică, fragmentaristă a postmodernismu-
lui. Adevărul absolut al existenţei, existenţa (relativistă)

a adevărului într-o ecuaţie intelectuală complexă:
existenţă – adevăr (esenţa) – existenţă, constituie nota
actuală a prozei eminesciene. De aceeaşi direcţie
(post)modernă ţine hegemonia imaginarului, obsesia
căutării identităţii (sesizabilă la sud-americani şi
japonezi), mişcările frecvente retroactive, prospective şi
introactive (introspective) ale eului-narator, pluritatea
dimensiunilor temporale şi punctelor de vedere, centrul
„secret” şi simboluri, întrepătrunderea lumii realului şi
lumii cărţii, fantezia culturologică, conceperea omului
„ca reminiscenţele unui om ce demult nu mai este”
(Sărmanul Dionis), ceea ce duce la cultivarea visului în vis
borghezian metempsihozei etc.

Ediţii: Geniu literar, 1904 şi Proză literară, 1908 (îngrij. şi introd. de Ion
Scurtu); Opere, VII (proză literară; îngrij. Petru Creţia, D. Vatamanu,
Anca Costa-Foru, Eugenia Oprescu; introd. Perpessicius; cu un tablou
al ediţiilor de până la 1976); Proză literară, 1943 (îngrij. şi introd. Al.
Corioban); Proză literară, 1964 (îngrij. Eugen Simion şi Flora Şutur,
introd. Al. Piru); Opere, VI, proză literară, 1982 (ed. crit. Aurelia Rusu);
Opere, V, Proză..., Chişinău, 2001 (îngrij. şi introd. M. Cimpoi) şi Proză
literară, 1984 ( seria Patrimoniu).

Bibl. Călinescu, Vianu, Perpessicius, op. cit.; E. Simion, Proza lui
Eminescu, 1954; Nicolae Ciobanu, Structurile fantasticului narativ, col.
„Eminesciana”, Iaşi, 1984.
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Catinca  AGACHE

Eminescu şi
chestiunea
Basarabiei

e mai bine de un secol,
Mihai Eminescu s-a fixat in
conştiinţa comună prin

imaginea mitică de poet nepereche,
deşi el nu a fost şi nu este numai
atât, ci  sintetizează în chip sublim
românul ,,absolut’’ cum spunea
Petre Tuţea şi cum opera sa - opera
cea mai importantă din istoria
literaturii române - o demonstreză.
,,Tot ce s-a creat dupa el, de la Niculaie
Iorga şi Tudor Arghezi pâna la Vasile
Pârvan, Nae Ionescu şi Lucian Blaga,
poartă pecetea geniului, cugetului său
măcar a limbei eminesciene. Rareori un
neam întreg s-a regăsit într-un poet cu
atâta spontanitate şi atâta fervoare cu
care neamul românesc s-a regăsit în
opera lui Mihail Eminescu.” - afirma
un alt român de geniu, Mircea
Eliade. Recunoscut aşadar ca poet
de geniu, el încă  nu este acceptat în
totalitate ca gazetar, desi ramâne,
indubitabil, unul dintre cei mai
redutabili ziarişti ai României - un
adevărat profesionist înrolat în lupta
pentru adevăr ,,adesea penibilă şi
crudă'' -, cu o operă jurnalistică
impresionantă a cărei actualitate
rămâne vie şi care pune în valoare o

mare constiinţă, o moralitate şi un
patriotism autentice.

S-a scris despre această latură a
activităţii, a complexei sale perso-
nalităţi - dac-ar fi să-l amintim
numai pe George Călinescu care
nota că gazetăria lui Eminescu este
„trainică literar tot atât cât poeziile”.
În 1914 apăruse la Iaşi prima ediţie
socotită integrală a Operelor complec-
te, ediţia A. C. Cuza, ce cuprinde
capitolul Cugetări, studii şi articole
de politică internă şi externă, 64 de
texte politice în care apare şi numele
Basarabiei, precedată şi urmată de
alte câteva ediţii ale scrierilor sale
publicistice16. Dar adevărata dimen-

16 Culegere de articole d-ale lui M. Eminescu
aparute in „Timpul" in anii 1880-1881. [Cu o
prefata de Gr. Paucescu]. Bucuresti, I. G.
Heimann, 1891; Scrieri politice şi literare.
Manuscrise inedite din ziare şi reviste. Editie
critica. [Introducere de Ion Scurtu]. Vol. I
[1870-1877]. Bucuresti, Institutul de Arte
Grafice si Editura „Minerva", 1905.; Articole
politice. Bucuresti, „Minerva", Institutul de
Arte Grafice si Editura, 1910.; Opere complecte.
Poezii. Nuvele. Roman. Teatru. Cugetari. Scrieri:
Literare, economice, politice si filosofice, Critica
ratiunii pure de Kant. Cu o prefata si un studiu
introductiv de A. C. Cuza, cu 64 de texte de
proză politică. Iasi, Libraria Românească şi
Institutul de Arte Grafice „N. V. Stefaniu &

siune a activităţii jurnalistice emi-
nesciene este relevată odată cu
publicarea integrală în Ediţia
Perpessicius, începută în 1939 şi
încheiată în 1989, respectiv, volume-
le IX-XII17, între care volumul X ce
include un studiu întreg despre

Co", 1914.; Scrieri politice, ediţia Murăraşu,
Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1931;
Opere I-IV. Editie îngrijita de profesor Ion
Cretu, Bucuresti, Editura „Cultura
Românească", 1939.
17 Opere, vol. IX, Publicistică 1870- 1877,
Albina, Familia, Federațiunea, Convorbiri
literare, Curierul de Iaşi, studiu introductiv de
Al. Oprea, ediţie critică întemeiată de
Perpessicius, Editura Academiei Române, Muzeul
Literaturii române, 1988; Opere, vol. X,
Publicistica. 1 noiembrie 1887- 15 februarie 1890,
Timpul, ediţie critică întemeiată de Perspessicius,
coordonator Dimitrie Vatamaniuc, Editura
Academiei Române, 1989; Opere, vol. XI,
Publicistică, 17 februarie – 31 decembrie 1880,
Timpul, ediţie critică întemeiată de Perspessicius,
coordonator Dimitrie Vatamaniuc, Editura
Academiei Române, Muzeul Literaturii Române,
1984; Opere, vol. XII, Publicistică, 1 ianuarie-31
decembrie 1881, Timpul, coordonator Dimitrie
Vatamaniuc, Editura Academiei Române, Editura
Academiei Române, Muzeul Literaturii române,
1985; Opere, vol. XIII, Publicistică, 1882-1883,
1888-1889, Timpul, România liberă, Fîntîna
Blanduziei, ediţie critică întemeiată de
Perpessicius, coordonator Dimitrie Vatamaniuc,
Editura Academiei Române, Muzeul Literaturii
Române, 1985. .

D
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Barasarabia18. Şi cu toate astea, mă-
sura exactă a acestei vaste activităţi
pusă în slujba naţiunii române
continuă să fie ocolită, denaturată si
minimalizată de o parte a unei
autoproclamate elite postdecembris-
te ale acestei ţări, deranjate tocmai
de patriotismul marelui scriitor şi
gânditor român, contestându-i cali-
tatea de poet naţional, poet şi
publicist vizionar care s-a identificat
cu sufletul poporului ce l-a născut.
Această atitudine ostilă continuă
linia deschisă de o parte dintre
contemporanii săi, care, iritaţi de
adevărul criticilor necruţătoare, de
naţionalismul curat care-l emanau,
au decis scoaterea lui completă din
circuit19 şi punerea la index, ca
jurnalist incomod, cât şi a operei lui
politice. Nu este acceptat, chiar nici
după peste 123 de ani de la trecerea
sa în nefiinţă, tocmai pentru că a fost
un gazetar luminat si vizionar, hotă-
rât si activ, dăruit total luptei pentru
apărarea conştiinţei neamului româ-
nesc, pentru unirea tuturor români-
lor în hotarele strămoşeşti. Dragos-
tea pentru poporul român a fost
pentru dânsul totală, aşa cum însuşi
declara într-un discurs de la 1868-
1870: ,,Ce să vă spun! Iubesc acest
popor bun, blând, omenos, pe spatele
căruia diplomaţii croiesc charte şi
resbele, zugrăvesc împăraţii despre care
lui nici prin gând nu-i trece; iubesc
acest popor, care nu serveşte decât de
catalici tuturor acelora ce se înalţă la
putere – popor nenorocit care geme sub
măreţia tuturor palatelor de ghiaţă ce i
le aşezăm pe umeri”. Unele din aceste
mărturisiri de credinţă ar putea
figura pe frontispiciul istoriei româ-
nilor: „Popor românesc, mari învăţături
îţi dă ţie această întâmplare! Dacă fii tăi
ar fi fost uniţi totdeauna, atunci şi
pământul tău strămoşesc rămânea unul
şi nedespărţit. Dar veacuri de dezbinare
neîntreruptă te-au dus la slăbiciune, te-
au dus să-ţi vezi ruşinea cu ochii!” Şi-
au pierdut acestea actualitatea, sau,
dimpotrivă, acum este nevoie mai

18 Opere X , volum publicat in 1989, ediţie
revizuită şi apărută în 2011.
19 Vezi: Nae Georgescu. Eminescu: ultima zi la
Timpul (Dosar de presă). Cartea argumentelor.

mult ca oricând de adevărul lor?
Referindu-se la uriaşa dimensiune a
activităţii sale de jurnalist vizionar,
Nicolae Iorga afirma, in 1911, că
„Eminescu e om mare al naţiei, ceea
ce este poate mai mult decât un poet
genial”, un mare român, adăugăm
astăzi.

Cea mai mare parte a activităţii
din scurta lui trecere prin viaţă şi-a
dedicat-o gazetăriei. Începutul
carierei sale de ziarist a coincis cu
aşa-zisa ,,chestiune orientală", care
se referă la implicarea marilor
puteri, Rusia şi Austro-Ungaria, în
împărţirea teritoriilor eliberate după
căderea  Imperiului Otoman. În
acest context geopolitic şi istoric,
gazetăria a reprezentat  pentru
Mihai Eminescu cel mai bun mod de
a-şi expune ideile referitoare la
păstrarea şi reîntregirea hotarelor
ţării (aşa cum o vedea cu ochii
minţii, cu Bucovina, cu Basarabia, cu
Transilvania  revenite la trupul ei),
în cadrul proiectului mai amplu de
refacere a Daciei Mari, denunţând
atacurile asupra poporului român.
De altfel, principalele teme ale
publicisticii sale sunt legate direct de
evenimentele majore care-au marcat
destinul ţării în această perioadă
istorică: Războiul de Independenţă,

condiţiile impuse de Congresul de la
Berlin pentru recunoaşterea inde-
pendenţei, proclamarea Regatului.

Debutează, aşa cum se ştie, la
ziarul ,,Curierul de Iaşi”, în 1876,
unde ocupă funcţia de  redactor,
deşi înainte publicase (cu pseudoni-
mul Varro) în coloanele ziarului
,,Federatiunea'' din Pesta articolele
cu prime accente politice ce vizau
stăpânirea străină din Transilvania
Sa facem un congres, In unire e taria şi
Echilibrul, colaborase la ,,Albina” din
Pesta20, ,,Familia din Oradea”21,
ulterior, la ,,Convorbiri literare''
(unde se produce adevăratul debut
poetic), cu articole, note şi
comentarii politice sau pe teme
culturale. Din această primă etapă a
publicisticii sale – cea a anilor 1870-
1877, valorificată atent de I. Scurtu
în volumul Scrieri politice si literare,
manuscrise inedite si culegeri din
ziare si reviste22 - datează şi primele
notaţii referitoare la suferinţele
Basarabiei ocupate în 1812, ce se afla
,,gemând sub cnut, legată în lanţuri şi
aşteptându-şi moartea”: ,,Blânda soră
mezină îşi îndreaptă slabul ei glas către

20O scriere critică, ,,Albina”, 7 ian., 1870.
21 Repertoriul nostru teatral, ,,Familia”, 18 ian.,
1870.
22 Vol.1., Bucureşti, Editura Minerva, 1905.

Articol din ,,Timpul”, manuscris
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noi: datori suntem să punem mâna pe
arme şi s-o salvam”23. ,În ,,Curierul de
Iaşi” publică unul dintre cele mai
frumoase elogii la adresa poporului
român, a limbii, vechimii şi
statorniciei sale pe pământurile
strămoşeşeti: ,,Daci sau romani,
romani sau daci: e indiferent, suntem
români şi punctum.  Nimeni n-are să
ne-nveţe ce-am fost sau ce-am trebui să
fim; voim să fim ceea ce suntem -
români. A mai discuta asupra acestui
punct sau a crede că frica de ruşi ne-ar
ademeni să ne facem nemţi sau vice-
versa sau, cum cred ungurii, că de frica
acestor doi ne-am putea găsi flataţi să ne
contopim cu naţia maghiară, toate
acestea sunt iluzii de şcoală; limba şi
naţionalitatea românească vor pieri
deodată cu românul material, cu
stingerea prin moarte şi fără urmaşi a
noastră, nu prin desnaţionalizare şi
renegaţiune(…). Ni se pare deci că pe
pamânturile noastre stramoşeşti, pe care
nimene nu le stapâneste jure belli, am
avea dreptul să cerem să ni se respecte
limba şi biserica, precum le-am
respectat-o noi tuturor (...) românul...
nimene nu este mai tolerant decât
dânsul.”24 Adevărata carieră de
ziarist începe, însă, la la 27
octombrie 1877 când, la inițiativa lui
Maiorescu şi Slavici, este numit
redactor la cotidianul ,,Timpul”,
unde va ocupa o scurtă perioadă şi
funcţiile de redactor-şef (1880-1881),
redactor pe politică şi unde va
publica studiul Basarabia iar în 1882,
Românii din Ungaria25. Din 1876
devine, aşadar, ziarist profesionist,
dedicându-se acestei meserii până la
sfarşitul vieţii, gazetăria ramânâd
principala sa ocupaţie. În numai
câţiva ani însă, cât a funcţionat ca
gazetar, a dat o operă jurnalistică a
cărei substanţialitate şi clarviziune,
axate pe două mari direcţii -
conservarea naţionalităţii şi întărirea
statului naţional român -, uimeşte şi
astăzi. Ideile-forţă ale întregii
publicistici eminesciene au ca suport
credinţa sa că ,,fără cultul trecutului

23 În ,,Curierul de Iași”, 1877.
24 Popor primitor şi tolerant, ,,Curierul de
Iasi”, noiembrie 1876.
25 ,,Timpul” ,  13, 15, 27 mai, 10, 17 iunie 1882.

nu există iubire de ţară.26 Despre
încadrarea la ,,Timpul”, oficiosul
Partidului Conservator, însuşi
Maiorescu afirma că ,,Eminescu s-a
facut simţit de cum a intrat in redacţie
prin universul de idei al culturii ce o
acumulase singur, prin logică şi vervă”.
Şi tot mentorul ,,Junumii” nota că
,,stapân pe limba neaoşă” şi cu o
,,neobişnuită căldură sufletească”,
,,Eminescu însufleţea dezbaterea publi-
că.”, împăunându-se cu această
,,achizitie” valoroasă: ,,Cei 10 capi ai
lui, şi al 11-lea, domnul Mihai
Eminescu, redactor la ziarul Timpul".

26 Reactiunea, ,,Timpul”, 22 iulie 188

Eminescu nu a practicat jurna-
lismul ca pe o meserie obişnuită -
deşi deseori se plângea de
avatarurile acesteia: ,,Bat telegra-
mele Havas, arză-le-ar focul să le
arză!" -, ci, din această postură,  a
purtat adevărate campanii de presă,
între care cele referitoare la
chestiunea Basarabiei, manifestând
intransigenţă atât faţă de politica de
expansiune ţaristă (,,o adâncă
barbarie”) căt şi faţă de cea a
Imperiului Austro-Ungar, sau
criticând aspru parlamentul şi
guvernul ţării pentru înstrăinarea

estului Moldovei lui Ştefan („pe

Ultimul articol apărut în ,,Timpul”
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mâna a diferiţi copii mari care se joacă
de-a diplomaţia și care de câte ori fac,
fără s-o știe poate, afacerile străinilor, se
cred cumplit de fini”)27. Deşi
considerat omul de încredere al con-
servatorilor la cotidianul ,,Timpul”,
el nu a mers întotdeauna pe linia
oficială a partidului, ci  şi-a exprimat
cu aplomb părerile proprii, multe
dintre care nu coincideau cu aceasta
(,,politica ce se face azi în România şi
dintr-o parte şi dintr-alta e o politică
necoaptă”), lucru care a născut
nemulţumiri chiar în sânul lor, un
P.P. Carp, spre exemplu, aflat la
Viena, transmiţându-i lui Maiorescu:
,,şi mai potoliţi-l pe Eminescu!". Şi,
într-adevăr, la scurt timp după
încadrarea la ,,Timpul”, este
îndepărtat din redacţie (mai-iunie
1878) – trimis la moşia lui N.
Mandrea de la Floreşti -, sub moti-
vaţia aparentă a traducerii Tratatului
lui Eudoxiu de Hurmuzachi
(Fragmente zur Geschichte der
Rumänen). Eminescu a devenit
incomod repede, întrucât a devoalat
,,iresponsabilitaţile factorilor politici,
afacerismele, demagogia şi logoreea
păturii superpuse", sancţionând
intrarea în război alături de Rusia
fără a solicita o garanţie în  scris. Nu
a iertat politicienii români,
indiferent de culoare, pentru că i-au
părăsit pe români în faţa Marilor
Puteri: ,,Răul esenţial care ameninţă
vitalitatea poporului nostru este
demagogia, căci demagogii neştiind
nimic, nevăzând nimic, vor să se ridice
deasupra tuturor şi să trăiască din
obolul nemeritat al săracului [...]
Meşteşugul absolutismului demagogic
constă în regula de a păstra aparenţele,
dar de-a călca cuprinsul, de-a apăra
litera, dar de a ocoli spiritul
Constituţiei”28. Criticile sale vizând
,,putrejunea bubei noastre naţionale"
aveau un scop educativ declarat:
,,creşterea morală a generaţiunii tinere”.

Activitatea publicistică a lui
Eminescu se produce într-o perioadă
istorică în care are loc Războiul de

27 Eminescu, Opere, vol. XIII, p. 259.
28 Pseudo-Românul ne cere, ,,Timpul”,16 mai
1882.

Independenţă, urmat de Proclama-
rea Independenţei, în care
Congresul de la Berlin impune
condiţii aspre pentru recunoașterea
independenţei şi proclamarea Rega-
tului. Cele opt articole politice emi-
nescene publicate în paginile ziaru-
lui ,,Timpul" în primãvara anului
187829 au fost discutate pe larg şi
clarificate de D. Vatamaniuc30. Ele
sunt dedicate dureroasei chestiuni a
anexarii sudului Basarabiei de către
acelaşi Imperiu Ţarist care ocupase
déjà, în 1812, cea mai mare parte a ei
şi reprezintă un strigăt de revoltă,
un protest dur şi argumentat în faţa
unei noi nedreptăţi care i se făcea
poporului român prin consfinţirea
de către Congresul de la Berlin a
acestui nou rapt al unor teritorii
retrocedate României în urma
războiului ruso-turc din Crimeia. El
invocă litera Constituţiei, ce stabilea
inalienabilitatea teritorială a ţării, în
sprijinul ideii de a nu accepta
condiţia impusă. ,,Înverşunat e Emi-
nescu împotriva ocupatorilor Basara-
biei”- menţiona Dumitru Murărașu
în volumul Naţionalismul lui
Eminescu (1932). ,,Am răsfoit cărţi,
ne-am folosit de munca altora, am
adunat dovezi şi am arătat că
poporul român niciodată nu a
renunţat la drepturile sale asupra
Basarabiei şi că prin urmare nici
astăzi nu are dreptul de a
renunţa.”- notează publicistul
Eminescu. Argumentele sale pornesc
chiar de la numele istoric al acestui
greu încercat ţinut românesc: ,,A
rosti numele Basarabia e una cu a
protesta contra dominaţiunii ruseşti";
,,Numele Basarabia şi Basarabia există
cu mult înaintea vremii în care acest
pământ devenise românesc: acest nume
singur este o istorie întreagă”31; ,,Însuşi
numele «Basarabia» ţipă sub condeiele
ruseşti. Căci Basarabia nu însemnează
decât ţara Basarabilor, precum Prusia
înseamnă ţara ruşilor, România ţara

29 ,,Timpul”, nr. 3, 4, 7, 8, 10, 11 martie 1878.
30 Vezi: D. Vatamaniuc.Basarabia, pământ
românesc.
31 Basarabia, numele si întinderea ei, ,,Timpul",  3
martie 1878.

românilor”32. Întrebându-se ,,Ce se
numeşte astăzi Basarabia?”, el
reaminteşte hotarele istorice ale
acestei provincii - ,,Trăgând o linie de
la Hotin, din Nistru până în Prut, avem
o lature; de la amândouă capetele ei
tragem câte o linie până în Marea
Neagră, una de-a lungul Nistrului,
cealaltă de-a lungul Prutului; iar
capetele acestor două linii le încheiem cu
o a patra linie formată prin ţărmurii
Mării Negre. Acest cuadrilater cam
neregulat se numeşte astăzi Basarabia,
deşi fără cuvînt”.33 Infierează noile
pretenţii ale Imperiului Ţarist, ca şi
raptul Basarabiei din 1812,
menţionând că acesta nu a avut
niciodată vreun drept asupra acestui
petec de pământ - ,,Ţarul nu avea
niciun drept pe care şi-ar fi putut
întemeia această cerere atunci, când a
luat teritoriul din Nistru până la Prut".
Avertizează asupra gravităţii
problemei (,,Puternicul împărat
Alexandru II stăruieşte să cîştige cu
orice preţ stăpânirea asupra acestei părţi
din cea mai preţioasă parte a vetrei
noastre strămoşeşti.”), respingând
categoric idéea cedării (,,Rusia voieşte
să ia Basarabia cu orice preţ: noi nu
primim nici un preţ. Primind un preţ,
am vinde; şi noi nu vindem nimic !”).
Demască  intenţiile aceluiaşi Impe-
riu de a adăuga încă o parte la
teritoriul românesc anexat în 1812,
invocând dreptul nostru istoric şi
aducând argumente morale: ,,Drep-
turile noastre asupra întregii Basarabii
sunt prea vechi şi prea bine întemeiate,
pentru a ni se vorbi cu umbra de cuvânt
de onoare a Rusiei angajată prin tratatul
de la Paris. Basarabia întreagă a fost a
noastră, pe când Rusia nici nu se
megieşa cu noi, Basarabia întreagă ni se
cuvine, căci e pamânt drept al nostru şi
cucerit cu plugul, apărat cu arma a fost
de la inceputul veacului al patru-
sprezecelea încă şi până în veacul al
nouăsprezecelea.” Insistă asupra
salvării acestui teritoriu, încercând
să trezească sentimentul patriotic,
socotind eventuala cedare în faţa
condiţionării Congresului de la

32 Opere, volumul X, Publicistică, ,,Timpul”,
1 noiembrie 1877–15 februarie 1880, p. 54
33 Idem, p. 58
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Berlin ca un gest trădător al fiinţei
naţionale: ,,Chestiunea retrocedării
Basarabiei cu încetul ajunge a fi o
chestiune de existenţă pentru poporul
român. Nenorocirea cea mare ce ni se
poate întâmpla, nu este că vom pierde şi
rămăşita unei preţioase provincii
pierdute; putem chiar mai mult decât
atâta: încrederea în trăinicia poporului
român. Astăzi e dar timpul ca să
întărim atât în români, cât şi în
popoarele mari ale apusului, credinţa în
trăinicia poporului român"34 Anunţul
oficial al Rusiei referitor la intenţia
sa acaparatoare îl determină pe
Eminescu să bănuiască că guvernul
României (guvern liberal, pe al cărui
lider, I. C. Brătianu, îl încondeiase ca
„agent al panslavismului”, vinovat
de pierderea Basarabiei) cunoştea
déjà aceste pretenţii şi că le păstrase
în secret, fapt ce determină revolta şi
acididatea, inflexibilitatea tonului
articolelor: ,,,Întocmai ca meşterii de
discursuri funebre, care caută a se
străluci şi folosi ei inşişi pe cadavrul
abia coborât în groapă, haita netrebnică
ce compune majoritatea radicalilor din
Dealul Mitropoliei, cu Misail şi Pseudo-
Ureche în frunte, caută, în discursuri
stupide sau şarlatăneşti, să se apoteozeze
pe sine plângând Basarabia, pentru a
cărei retrocedare însă, la urma urmelor
se proclamă competenţi".35 Îndemnul
publicistului este de a apăra cu
sfinţenie măcar această parte care
mai rămăsese din frumoasa
Basarabie: ,,Nici atunci, nu vom avea
însă dreptul de a ceda, ori a consimţi la
cedare, întocmai cum nu am consimţit
la cedarea Bucovinei ori la cedarea
Basarabiei, ci, ca popor slab dar hotărît,
ne-am rezervat dreptul de a respinge
orişicând învinovăţirea, că înşine am
stat la târguială asupra vetrei
strămoşilor noştri"; ,,Dacă nu am putut
păstra întreaga moşie rămasă de la
părinţii noştri, ne-am păstrat şi voim să
ne păstrăm conştiinţa întăritoare, că ne-
am făcut datoria şi că din vina noastră,
nu cu învoirea noastră a fost stirbită".
Subliniaza gravitatea acestui fapt la

34 Mihai Eminescu. Cestiunea retrocedarii…,
,,Timpul”, 10 februarie 1878, in Opere, vol X,
Ed. Academiei, 1989, p.46
35 Eminescu, Opere, vol. X, p. 127.

care  poporul român nu a consimţit
niciodată, considerându-l nedrept şi
condamnându-l categoric: ,,Rusia
voieşte să ia Basarabia cu orice preţ: noi
nu primim nici un preţ. Primind un
preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic !
Guvernul rusesc însuşi a pus cestiunea
astfel încât românii sunt datori a
rămânea până în sfârşit consecuenţi
moţiunilor votate de către Corpurile
legiuitoare; nu dăm nimic şi nu primim
nimic.  Românul care ar cuteza să
atingă acest principiu ar fi un
vânzător.»36; ,,Cu sabia n-a fost luată
însă nici Bucovina de austriaci, nici
Basarabia de ruşi, ci prin fraudă”.

Fotografiile de la pp.621-624 ilustrează momente de la
vizita la Bălţi şi Soroca a delegației de scriitori români pe 15
ianuarie 2012

Se pronunţă hotărât împotriva
politicii de expansiune dinspre
răsărit, a oricărei concesii, subliniind
că actul injust nu a fost consimţit
niciodată de români: ,, Nu voim s-
auzim de nici un aranjament cu Rusia,
nu-i concedem dreptul de a trata în
numele nostru, căci n-am însărcinat-o
nici noi cu aceasta, nici puterile

36 Cestiunea retrocedarii, ,,Timpul”, 10 februarie
1878; in Opere, vol X, Ed. Academiei, 1989,
p.46

europene.»37; Fost-au Basarabia cucerită
cu sabia ? Nu. Prin tratatul de
Bucureşti de la 1812 s-a făcut această
cesiune, nu ca preţ al păcii, căci Turcia
n-avea nevoie de pace, ci tocmai Rusia.38

Devoalează gândul ascuns al  marii
puteri de la Răsărit de anexare a
întregii Moldove, încercând să
atragă atenţia asupra importanţei
aceasteia, întrucât ea constitua o pie-
dică în faţa planurilor expansioniste
şi mai întinse de cucerire în viitor:
,,Pe câtă vreme Basarabia este în mâinile
noastre, Rusia nu va putea cuceri
Orientul. Căci, după cât dăm noi cu
socoteală din ciudatele teorii a
frontierelor naturale, a barierelor ostile
de învins şi a victoriilor repurtate la
Cahul şi Ismail, cam asta este intenţia
puternicului nostru vecin”. Nu iartă
Imperiul ţarist, înfierându-l pentru
tendinţele sale acaparatoare, prevă-
zând parcă ceea ce se va întâmpla
peste aproape trei sferuturi de secol
în estul european: ,,Împărăţia rusească
nu este un stat, nu este un popor, este o
lume întreagă, care negăsind în sine
nimic de o măreţie intensivă, caută
mângâierea propriei măriri în dimen-
siunile mari... Documentele istorice... ne
dovedesc că Ruşii sunt o putere
mistuitoare nu numai prin puterea
braţului, ci şi prin urmările demorali-
zatoare ale înrâuririi lor..39 Aduce în
discuţie falsa imagine pe care acesta
şi-a lansat-o de frate mai mare al
Moldovei, subliniind pierderile
teritoriale determinate tocmai de
asemenea modalităţi de manipulare.
Privirea sa este însă cu mult mai
largă, aceea a unui istoric vizionar,
sigur de afirmaţiile şi proiecţiile sale,
ce tratează subiectul introducându-l
în contextul geopolitic specific: ,,Ni
se scoate ochii cu binele ce l-am avut din
partea ruşilor. Pentru a răspunde şi la
aceasta ne-ar trebui să împlem un
volum întreg. Destul numai şi un veac
de înjosire şi de mizerie, iar cea mai

37 Fără a prejudeca hotărârile adunărilor,
,,Timpul”, 28 ianuarie 1878; in Opere, vol. X,
Ed. Academiei, 1989, p. 42
38 In sfârsit vedem limpede, ,,Timpul”, 25
ianuarie 1878; in Opere, vol. X, Ed. Academiei,
1989, p. 40-41
39România în luptã cu panslavismul, ,,Timpul",
9, 22, 24,  27 lunie 1878.
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nouă alianţă dintre Rusia şi noi a
început a aduna nouri grei deasupra
noastră. Basarabia, mănăstirile
închinate, mii de oameni pierduţi în
bătălie, zeci de milioane de lei aruncate
în Dunăre şi în fine poate existenţa
poporului românesc pus în joc, iată
binele de care ni se cere a ne bucura şi a
fi mulţămitori”40.

Pierderea sudului Basarabiei -
după anexarea celei mai mari părţi a
ei în 1812 (şi a iubitei Bucovine -
,,diamant din steaua lui Ştefan”- în
1775) - este o durere pe care
jurnalismul nu şi-o poate reprima,
verbul său acid îndreptându-se către
guvernanţii care n-au ştiut a apăra
acest drept istoric: ,,Deci Basarabia s-a
dus de unde nu se mai întoarce, în sânul
negrei străinătăţi. În zadar
Moldoveanul va mai privi în zile
senine din vârful Ceahlăului în zarea
depărtată Ismailul, Cahulul, Bolgradul
şi ţărmii Mării Negre –, în zadar va
vedea departe ca margine a orizontului
său Cetatea Albă şi Chilia; ceea ce va
vedea în punctul din care Alexandru
Voevod cel Bun va fi rotit ochii pentru
a-şi măsura ţara cu agerimea lor, ceea ce

40 Opere, vol. X, Publicistică, ,,Timpul”, 1
noiembrie 1877 – 15 februarie 1880, p. 58

va vedea va fi pământ înstrăinat. În
zadar îşi va aduce aminte omul
cunoscător de cele trecute, cum că tari
ori slabi în trecut nu s-a găsit unul
dintre noi, care să consfinţească
pierderea pământului sfânt al patriei,
astăzi va găsi sute de oameni, aleşi în
sfatul ţării, care au căutat zile întregi
formula ca să scape de acel pământ,
căutând a masca cu fraze patriotice lipsa
lor de statornicie şi de bărbăţie, lipsa lor
de adevărat şi energic patriotism”.41 D.
Murăraşu consemnează, în volumul
mai sus menţionat, că furtul şi a
sudului Basarabiei ,,umple sufletul
poetului de mânie şi revoltă”. Totuşi,
amărăciunea sa lasă loc încrederii
într-un viitor în care această
provincie românească va reveni la
patria-mamă - ,,Chestiunea retrace-
dării Basarabiei cu încetul ajunge a fi o
chestiune de existenţă pentru poporul
român" -, încurajând concetăţenii în
acest sens: ,,a sosit timpul ca să întărim
atât în români, cât şi în popoarele mari
ale apusului, credinţa în trăinicia
poporului român". În acest extrem de
dureros moment al răpirii sudului
Basarabiei, îşi găseşte resursele
necesare spre a încuraja, cu duioşie,
naţia sa: „Aşa, aşa nobilă şi frumoasă
ţară! Secoli întregi părăsită de toată
lumea, ai suferit toate viscolele, toate
lovirile şi credinţa ta în tine n-a fost
zdrobită. Ridică-ţi astăzi capul în faţa
tuturor puterilor celor mari, care ar mai
cuteza a se tocmi pentru a împărţi
naţionalităţile ca pe turme şi- a tăia în
carne vie şi zi-le: Mică sunt, dar leală;
slabă sunt, dar atotputernică, căci
cu mine este dreptul”(22-23 mai
1878). De altfel, grija şi dragostea
pentru poporul român răzbate din
toate articolele sale, teoria clasei
superpuse ce căpuşează ţara fiind
lansată ca explicaţie a nefericirii
acestuia (,,și această pătură superpusă
e cuprinsă de un fel de daltonism
intelectual față cu calitățile unuia din
cele mai inteligente și din cele mai
drepte popoare, poporul românesc.” )42

41 ,,Timpul", 6 iulie 1878.
42 Eminescu, Opere, vol. XIII, p. 96.

Deşi articolele sale vizând
chestiunea basarabeană par să nu fi
avut ecoul internaţional pe care-l
meritau, întucât nici chiar presa
panslavistă, respectiv, „Le Nord” şi
,, Viedomosti” cu care a purtat
dueluri publicistice nu a reacţionat
pe măsură, totuşi ele erau foarte
bine cunoscute de cele două mari
puteri care nu-l vor ierta şi vor face
tot ceea ce vor putea să-l reducă la
tăcere, lucru uşor de înfăptuit dat
fiind că publicistul devenise inco-
mod pentru aproape întreaga clasă
politică. Însuşi I.A. Cantacuzino,
redactor-sef la ,,Timpul”, intervenise
la Maiorescu pentru a-i impune lui
Eminescu să nu transforme oficiosul
conservatorilor în ,,organul personal
al antipatiilor sale"43. Şi va fi
destituit, într-adevăr, de la condu-
cerea ziarului şi retrogradat, ceva
mai târziu, în noiembrie 1881. Într-
un ultim articol, publicat la 28 iunie
1883 - zi nefastă pentru cultura
română –, simţind că se strânge laţul
în jurul său, averiza: ,, Contra presei
şi a jurnalismului a cătat Regimul să
recurgă la acte de răzbunare”.
Activitatea jurnalistică nu se opreşte
însă la această dată, Eminescu
revenind în presa vremii peste cinci
ani de zbucium şi suferinţe, prin
colaborări cu câteva articole la
,,România liberă” (noiembrie 1888)
şi la ,,Fântâna Blanduziei”, unde va
fi redactor-şef  (4 decembrie 1883).

Dincolo de înverşunarea pole-
mică, se poate spune că Eminescu a
creat un stil în presa românească,
caracterizat prin sobrietate şi
reflexivitate, prin ironie şi rafale
sarcastice, prin verb virulent şi forţă
expresivă a limbajului publicistic,
prin registre determinate de tipurile

43 19 octombrie 1878.
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de text şi construcţia ,,imaginar
dialogică”, prin utilizarea frecventă
a locuţiunilor, proverbelor şi
exprimarea mai colorată uneori, prin
meşteşug retoric şi inclemenţă44,
într-un cuvânt, un stil personal.
Atacat pentru virulenţa limbajului
publicistic utilizat, un limbaj
exagerat, chiar injurios uneori, el
răspunde că foloseşte „pentru orice
idee expresia cea mai exactă
posibilă”. A proiectat, de asemenea,
profilul gazetarului profesionist,
identificat prin  exprimarea şi
respectarea adevărului ca principiu
deontologic şi apelul permanent la
surse de autoritate, prin demersurile
argumentative şi refuzul oricărei
înregimentări politice şi tocmai de
aceea devenit incomod, prin muncă
asiduă. „Istoricii literari şi esteticienii
vor stabili într-o bună zi cât de unitară
a fost existenţa materială şi sufletească a
poetului, câtă prezenţă artistică şi
ideologică este în articolul său de ziar ca
şi în poema cea mai hieratică…” –
subliniază D. Vatamaniuc referindu-
se la valoarea operei publicistice
eminesciene. (Eminescu, 1972). Alte
aprecieri – Bogdan (,,O stranie
simţire, umbra geniului te atinge când
observi că nici una din marile chestiuni
ale politicii românesti actuale nu a
rămas neobservată de Eminescu"),
Octavian Goga (,,Prin scrisul lui
Eminescu a cerut cuvânt ideea integra-
lităţii naţionale cu toate atributele ei
logice"), I.Scurtu, I.Chendi, A.Densu-
şeanu, N.Iorga, Aurel C. Popovici,
S.Puşcariu, S.Mehedinţi, I.Slavici ş.a.
– sunt focusate pe înălţimea gândirii
politice emines-ciene în centrul
căreia s-a aflat naţiunea română.
,,Naţiunea e catego-ria supremă - la
Eminescu - care însumează şi practicul
şi politicul şi culturalul"- susţine D.
Murăraşu, în capitolul Privire
sintetică asupra naţionalismului
eminescian. Concluzionăm apelând la
ceea ce Mircea Eliade scria într-un
Cuvânt înainte (Paris, septembrie

44 Ultimele mărturii despre felul de a fi, în
mod obişnuit, al poetului aparţin frizerului D.
Cosmănescu, la care el mergea adesea: ,, om
domol şi foarte aşezat. Vorbea totdeauna frumos.”

1949): „El ne-a luminat înţelesul şi
bucuria nenorocului de a fi român”.

Că literatura şi cultura româna
din Basarabia a stat mereu sub
semnul lui Eminescu salvându-se
astfel identitar este un lucru trăit de
aproape toţi importanţii scriitori
basarabeni contemporani, începând
cu Grigore Vieru, Mihai Cimpoi,
Nicolae Dabija s.a.  „El a făcut posibilă
„regăsirea ontologică”( ); Cu Eminescu,
Basarabia s-a întors acasă ; ,,Moldovenii
din Est s-au salvat prin Eminescu.” –
susţine, cu probitatea-i arhicunos-
cută, Mihai Cimpoi.

După moartea lui Eminescu,
peste publicistica marelui gânditor
politic, autor al unor scânteietoare
de inteligenţă articole, s-a lăsat
uitarea, manuscrisele sale fiind
găzduite, cum se ştie,  de arhivele
Academiei în 1902, prin grija lui Titu
Maiorescu. Împrăstiată în studii şi
articole, comoara de gândire
eminesciană este redată patrimoniu-
lui spiritual al neamului, pentru
prima oară, în 1905, prin Scrierile
politice si literare, îngrijite cu pietate
de Ion Scurtu, urmată de Opere I-IV,
ediţia Ion Creţu, din anii 1937-1939,
considerată integrală. Mai ales după
1944, însă, generaţii întregi de tineri
români din Basarabia, dar şi din
România, au fost privaţi de accesul
la acest imens izvor de demnitate şi
simţire românească ce a fost ţinut la

mare secret mai bine de patru
decenii, rămânând ca urmare
necunoscut.  Pentru prima oară în
perioada postbelică ideile susţinute
de Eminescu despre Basarabia în
publicistica sa sunt folosite ca
argument de Nicolae Lupan în
volumul Basarabia şi Bucovina sunt
Pământuri Românesti (Bruxelles, Ed.
Nistru, 1984). Dar publicistica
eminesciană rămâne în linii mari
puţin cunoscută şi astăzi, când
accesul la ea este nelimitat.

Cea mai mare parte a articolelor
publicate de Eminescu sunt circum-
scrise unei polemici continue purtate
cu ziarele liberale, în principal cu
,,Românul” condus de C.A.Rosetti
(liberalii fiind la guvernare), dar
opera jurnalistică a lui Mihai
Eminescu, departe de a fi aceea a
unui scrib de partid, trancende
timpul, ideile susţinute atunci
nepierzându-şi nici astăzi din
actualitate, dimpotrivă, fiind mai
actuale ca oricând, ca şi dramaturgia
lui Cargiale, dincolo de valoarea lor
documentară, atestatând o înaltă
conştiinţă patriotică, vizionară, un
apărător al naţiunii române şi al
valorilor naţionale.

Campaniile de presa purtate de
Eminescu la ,,Timpul”, analizele de
politică externă evident că au
inflamat pe guvernantii zilei, cât şi
pe membrii partidului conservator
aflat în opziţie (situaţie devenită
foarte sensibilă în 1880, dupa ce a
sanţionat proiectul-program al
Partidului Conservator, lansat de
Maiorescu), dar mai ales au iritat
cele doua mari imperii - ţarist rus şi
austro-ungar. Forţa acestor articole -
în prelungirea poemului Doina,
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adevărat manifest politic ce anticipa
Marea Unire de la 1918, a altor
poezii precum La arme! – a atras
după sine campania de urmărire,
denigrare şi lichidare a poetului
publicist ce a murit tragic, cum se
ştie, la scurt timp după ce cântase
imnul ,,Deşteaptă-te române! şi
după ce scrisese ultimele sale ver-
suri, premoniţe? - ,,până ce mor,
Pleacă-te îngere!”. Eminescu, asasinat
pentru că era un jurnalist incomod? -
este întrebarea pe care site-ul
ziare.com a lansat-o provocator, răs-
punsul categoric neîntârziind a
stârni polemici, el existând déjà însă
din partea unor eminescologi con-
temporani, biografi de prestigiu, ca
Nae Georgescu, Theodor Codreanu
ş.a. ,,Principala cauză a anihilării
ziaristului Mihai Eminescu şi a
executarii sale civile a fost activitatea sa
publicistică şi politică” – susţine
Constantin Barbu, autorul ineditei
cărţii Codul invers, apărută în 15
volume. ,,Eminescu a fost şi e de crezut
că va fi în continuare un obiect de
dispută. (?)”- afirmă cu convingere
Gheorghe Grigurcu în Gând la
Eminescu.45 Poate şi de aceea,
proiectul unui Institut Eminescu,
după modelul Institutului Goethe,
ca şi cel al unei Catedre Eminescu au
rămas, din nefericire, în faza de
proiect, cum, din aceeaşi motivaţie,
probabil, chiar la Casa memorială de
la Ipoteşti, rece şi nefuncţională trei
sferturi din an,  nu găseşti, aşa cum
un geniu naţional merită şi cum
întâlnim la Stratford-upon-Avon,
spre exemplu, atenţia pe care cel mai
mare scriitor român o merită.

Deşi atacurile furibunde la
adresa geniului nostru naţional n-au
încetat nici astăzi, tocmai penru că

45 În padurea de metafore, Editura Paralela 45,
2003.

domină cu autoritate cultura română
de mai bine de un secol, amintim în
finalul sucintului nostru excurs des-
pre acest dramatic subiect îndemnul
lui Eminescu la unitate, care ar
trebui să stea ca motto pentru cona-
ţionalii noştri, indiferent unde tră-
iesc aceştia, spre a avea conştiinţa de
popor şi nu de populaţie: ,,Nu mer-
ge la mormintele Domnilor tăi cu
sămânţa desbinării în inimă, ci pre-
cum mergi şi te împărtăşeşti cu sân-
gele Mântuitorului, astfel împărtă-
şeşte-ţi sufletul tău cu reamintirea
trecutului; fără patimă şi fără ură
între fiii aceluiaşi pământ, cari, ori-
cât de deosebiţi ar fi în păreri, fraţi
sunt, fiii aceleiaşi mame sunt.” 46
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Povestea unei
achiziţii
la Editura Princeps Edit

În 1971, Ion Arhip era directorul
Complexului Muzeal din Iaşi, cu
centrul la Palatul Culturii. Ziarist mai
întâi în anii de proletcult, total
neprielnici jurnalismului, om cu o
cultură impunătoare şi cu un simţ al
valorii culturale ieşit din comun, Ion
Arhip a fost unul din întemeietorii
muzeelor literare ieşene care constituie
azi marele brand al capitalei culturale.

Povestea achiziţionării ceasului de
aur şi inelului sigilar care au aparţinut
lui Mihai Eminescu de la
câmpulungeanul doctor Heinrich
Gareiss este de-a dreptul captivantă, în
primul rând prin darul de povestitor al
D-lui Ion Arhip, în al doilea rând prin
pasiunea de a pleda pentru şi a aduna
lucrurile de valoare culturală naţională
la locul potrivit întru educarea prin
patrimoniu a celor ce vin.

Găsesc potrivit îndemnul ca cei ce
ating cu privirea obiectele
aparţinătoare poetului nostru nepereche
să cunoască şi această poveste,

Daniel CORBU
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Constantin TRANDAFIR

Eminescu,
comentat de Noica
şi Cioran

ăscolesc micuţa bibliotecă
în locul unde mă aflu şi,
spre surprinderea mea,

între cele vreo sută de cărţi, în
general de mari scriitori străini,
găsesc Eminescu: Opera esenţială. La
apariţia acestei ediţii, în 1992, am
scris şi publicat câteva cuvinte ,,de
întâmpinare”. Iată, acum, oricât de
târziu, bun prilej de zăbavă. Se va
spune că, totuşi, subiectul e
arhicunoscut ca să mai fie reiterat.
Răspunsul: niciodată nu scade sau
se epuizează interesul faţă de ,,opera
esenţială” a unui mare poet, când
mai este însoţită şi de zece comen-
tarii ale lui Constantin Noica şi Emil
Cioran. Şi mai cu seamă, când
contestarea lui Eminescu a căpătat
mai încoace forme şi amploare
aberante, lăsând cu mult în urmă pe
nişte bieţi detractori ca Alexandru
Grama, Aron Densusianu sau pe
nişte ageamii proletcultişti. Aceştia
îl acuzau de paseism (,,reacţionar
care ar fi voit să trăiască cu cel puţin
două sau trei sute de ani în urmă”),
de, ciudat, cosmopolitism, de
,,stricarea” limbii (adică de
transfigurarea poetică a limbii
române!), de înţelegerea, cum am

spune noi astăzi, a formei ca
deformare etc. Dacă pentru aceştia,
Eminescu săvârşea păcatul de a se
distanţa artisticeşte de Mureşanu,
Alecsandri, Bolintineanu, pentru
contestatarii săi de astăzi este
„exasperant” de vechi

E drept că pe lângă admiratori şi
exegeţi de talia lui Maiorescu,
Caragiale, Slavici, Arghezi, G.
Călinescu, Perpessicius, T. Vianu,
Nichita Stănescu, Petru Creţia, Rosa
Del Conte, Amita Boshe, Alain
Guillermou, Iurii Kojevnikov etc.,
etc., au năvălit idolatrii de speţă
inferioară, care mai mult au compro-
mis ,,mitul” Eminescu. Dar, ripostă
printr-o demitizare primitivă, cu
atribute infamante, intră în mizeria
nonsensului psihopatologic. Unora
„nu le place” Eminescu, aşa cum nu
suportă untura de peşte, căci nu e
vorba de (ne)plăcerea estetică, ci de
una psihofizică şi periferic-icono-
clastă: ,,Poezia lui Mihai Eminescu
mă lasă rece. Mai rece decât poezia
predecesorilor săi înşiraţi în Epigonii.
Nu cred că Eminescu este poetul
nostru naţional şi universal (…) Şi
proza lui Mihai Eminescu mă lasă
rece. Este sub nivelul minimei

lizibilităţi (…) De aceea părţile epice
ale poemelor lui arată la fel de sec ca
o carte de telefon versificată, iar cele
lirice sunt de tot sentimentale şi
potrivite pentru a fi cântate ca
romanţe…”

Iată, am zis, încă un motiv de a
discuta despre această ,,măiastră
carte” şi despre cei doi iluştri
comentatori ai lui Eminescu, graţie
efortului inteligent al lui Constantin
Barbu, care scrie şi o prefaţă,
marcată de formaţia lui filosofică şi
de profunzimile uneori insondabile,
în care simplitatea originară se
întâlneşte cu proiecţiile cosmogoni-
ce, ontologice, epistemologice, feno-
menologice – o experienţă poetică
de anvergură unde există ,,dificila
libertate de a părăsi prin puterea
cuvântului imaginal acea interio-
ritate a fiinţei înspre ceea ce se află
înaintea şi în spatele lucrurilor”.
Altfel spus, ,,dincolo de Fiinţă «ec-
sistă», este un alt fel-de-a-fi pe care
metafizica îl cedează poeziei,
neposedându-l în fond”. Potrivit
teoriei ficţiunilor, limbajul creează şi
imprimă structurii realului «entită-
ţile fictive» ale existenţei; sau cum
spune poetul: ,,Noi nu suntem

R
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stăpânii limbii, ci limba este stăpâna
noastră”. Cât priveşte hermeneutica
poeziei eminesciene, cu vorba lui
Vattimo, se poate afirma că ea con-
ţine moduri prin care ,,fiinţa se subs-
trage (…) de sub dominaţia metafi-
zicii, a prezenţei explicite”. Diferen-
ţa «ontologică» dintre referent-
semn, ,,conversiunea poietică res-
verbum” sunt proiectate de autorul
studiului-prefaţă în şase moduri şi
paisprezece submoduri, iniţiativa
laborioasă, doctă, care nu intră în
vederile acestor pretexte conversati-
ve. Nici partea a doua a studiului, la
fel de subtil-captivantă, nu slujeşte
acestor însemnări demonstrative. De
reţinut numai că treptele spirituale
(cuprinzând spiritul receptor, spiri-
tul conceptor, spiritul deceptat,
spiritul inceptiv şi spiritul excepţiei)
dau seama de însăşi «eminesci-
anitatea» noastră ,,ca un germen de
aur în care se cuprinde acea rotaţie
abisală a conştiinţei pure despre «a
fi aceasta», adică ,,acestitatea noastră
fiinţială”. Acesta este Eminescu-
esenţial, cu opera lui esenţială,
poetică, prozastică şi filosofică.

Interesează, cum se înţelege,
comentariile lui Noica şi ale lui
Cioran, ambii filosofi atinşi de aripa
miraculoasă a spiritului artistic.

Bună parte din opera lui Noica
este consacrată operei eminesciene,
ca faptă ,,deplină” a culturii
româneşti şi, în fond, ca arhetip al
creaţiei în general. Am în vedere
numai cele cinci texte de aici, care,
cu toată preţuirea exprimată sau
inclusă, nu intră nicidecum în
diateză hagiografică, ba chiar au
distanţa cercetării documentaristice
în multe locuri. Căci se ocupă, în cea
mai mare măsură, de Caietele
eminesciene. În această privinţă, sunt
într-adevăr două mari păcate: poetul
nu-i cunoscut în întregime şi, apoi,
nu e făcut cunoscut în întregime.
Nici, vai, specialiştii nu-l cunosc
integral, darămite adoranţii de toată
mâna ori amatorii de cabală,
semianalfabeţi în materie. Şi nu e
vorba de cele câteva mii de file ale
manuscriselor eminesciene, multe
scrise în limba germană, ci de opera

tipărită, antumă şi postumă. Noica,
se ştie, a acordat o mare atenţie
Caietelor lui Eminescu, având
privilegiul să le consulte, a arătat ce
cuprind ele: cugetări, versuri,
însemnări de lectură, traduceri, texte
în proză, frânturi de opere, notaţii
istorice, economice, ştiinţifice, indig-
nări sau tristeţi etc. ,,Şi totul e ca o
sală iluminată, cu pereţi de oglinzi
prin care trec cele mai variate idei
ale culturii şi sufletului omenesc”. E
întregul unei conştiinţe de cultură.
Un singur vers: ,,Ca o spaimă împie-
trită, ca un vis încremenit” (,,admi-
rabil”, ,,răscolitor”, spune Noica) ar
putea genera un eseu. Dar câte alte
nestemate nu sunt în manuscrise,
care nu-l pot lăsa ,,rece” nici pe
Hyperion, dar sigur pe un genial
diletant. Noica face o descriere
detaliată a caietelor, mereu surprins
de zăcăminte aurifere. Reţin aici, din
nu ştiu ce impuls, numai o izbitoare
aplicare a ideii de entropie la
societate: ,,Marea s-ar face valuri şi
n-ar avea absolut nici o mişcare, nici
apa s-ar putrezi şi s-ar buhăi, dacă
temperatura ei ar fi pretutindeni
egală; omenirea ar putrezi în
corupţie, speculă şi pornocraţie,
dacă n-ar exista între popoare
deosebiri de cultură şi mai cu seamă
deosebiri de viaţă” (ms. 2261, fila
175). Şi cazul de  intropatie, cât
priveşte ,,coadaptarea”, transforma-
rea unui mediu exterior în unul
interior… Dificultăţile publicării
întocmai a manuscriselor lui
Eminescu nu s-au istovit nici până
astăzi, cu toată cererea imperioasă a
lui N. Iorga, G. Călinescu, C. Noica.
Şi concluzia filosofului rămâne ca
un memento: ,,Dar prin Eminescu şi
moştenirea miraculos rămasă de la
el ni s-a făcut un dar de care n-au
avut parte alte culturi, fie şi cele mai
mari. La scara culturii noastre,
funcţia lui Eminescu poate fi mai vie
decât cea a lui Shakespeare în
Anglia, sau a lui Goethe în
Germania, căci el nu e un simplu
poet, nici un simplu nenorocit, ci o
conştiinţă de cultură completă, de la
deschiderea către matematici, pe
care abia le cunoaşte, până la aceea

către istorie, pentru care avea un
organ ,,deosebit”. Fără cunoaşterea
acestor manuscrise, mai ales acelea
din cei cinci ani din străinătate, nu s-
ar şti tocmai esenţialul din întregul
Eminescu, nici modul în care a ajuns
poetul la ideea ,,rezonanţei” raţiunii
ca un criteriu sigur al valorii
artistice – idee de o modernitate
esenţială. Pentru Noica e de mirare
cum această ,,sărbătoare eminesci-
ană” din manuscrisele sale n-a
cuprins încă toată obştea culturală
românească. Filosoful de la Păltiniş
nu-i un admirator fără condiţie. Ar
dori ca spiritul critic să funcţioneze
în sensul lui cel mai înalt; bunăoară,
să se ivească un tânăr care să cuteze,
cu dovezi trainice, că, de exemplu,
traducerea lui Eminescu din Critica
raţiunii pure este proastă, că intuiţiile
şi orizonturile sale în domeniul
istoriei, economiei, filosofiei culturii
etc. sunt banale; că viziunea lui
despre om este sumară; că aventura
filologică în cuvântul românesc este
naivă şi zadarnică, întocmai
dicţionarului său de rime; că râvna
pentru mai toate domeniile culturii
reprezintă o puerilă încercare de
diletant etc. dar acest tânăr ar trebui
să aibă o extraordinară tărie,
cuprindere şi creativitate în el
(probabil că sastisiţii citaţi mai
înainte şi alţii de aceeaşi teapă). Şi,
întâi de toate acestea, ar fi imperios
să se cufunde ,,în magia întregului
eminescian”, în ,,toată bogăţia ce se
află în laboratorul unui geniu”, şi
atunci va înţelege că ,,el ne este
cugetul mai adânc, sinea noastră cea
bună”, că ,,atâta vreme cât se va
vorbi româneşte în colţul nostru de
lume, Eminescu va supravieţui”.

Scepticul absolut Cioran are o
singură preţuire între oamenii din
această lume: Eminescu. Într-o
scrisoare către Noica, începe
tranşant: ,,Împărtăşesc fără doar şi
poate admiraţia ta pentru un geniu
de care nu încetez să mă mir că a
putut apărea printre noi. Eu aş
formula ceva mai brutal decât tine
ceea ce gândesc în privinţa aceasta:
fără Eminescu, «neamul» nostru ar fi
neînsemnat şi aproape demn de
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dispreţ…”. Dacă pentru ,,idiomul
nostru” Cioran arată entuziasm
(,,unul dintre cele mai expresive care
au existat vreodată”), pentru
«seminţia noastră» îşi păstrează
scepticismul iniţial, de pe vremea
Schimbării la faţă a României, cu toate
nostalgiile din Mon pays. Nici pentru
tânăra generaţie interbelică, nici
pentru sine însuşi n-are îndurare
(,,eşec nedefinit, indiscutabil şi
răsunător”). E surprins că Noica îşi
pune speranţe în tinerii cei mai
,,recenţi” (?) care, chipurile, numai
ei l-ar merita pe Eminescu: ,,Noii
veniţi ar trebui să înainteze în
izbânda la fel de departe pe cât am
mers noi în înfrângere. În clipa
aceea, şi numai atunci, s-ar putea
susţine că sunt demni de Eminescu”.
Fără alte comentarii! Paradoxalul
Cioran îşi găseşte o singură afinitate,
în marele poet: ,,L-am idolatrizat
întotdeauna pe Eminescu şi dacă n-
am comentat niciodată opera lui,
este pentru că viziunea lui despre

lume îmi este apropiată. Tot ce este
negativ în el, tot ce este spaimă de
lume eu în el le regăsesc. Nimic nu
te paralizează în aşa măsură decât
afinitatea întemeiată pe admiraţie”.
Un scurt comentariu a făcut, totuşi,
la Rugăciunea unui dac, în care vede
expresia exasperată, extremă, a
neamului valah ,,d’une malediction
sans précédent, frappant un coin du
monde saboté par les dieux”; ,,Ce
Dace, évidemment, parle et son
nom, mais son inconsolation a des
racines trop profondes pour qu’on
puisse la réduire à une fatalité
individuelle. A la vérité, nous procé-
dons tout de Lui, nous perpétuons
son amertume et sa rage, a jamais
entourés du nimbe de nos défaites”.
O sfântă mare nemulţumire îi
provoacă neamul românesc, super-
ficial, cu slabă aderenţă la valori,
incapabil de jertfă, de pasiune pen-
tru ideal, totul poartă stigmatul
fragmentarului: ,,Afară de Emines-
cu, totul este aproximativ. Nici unul

nu ne-am lăudat cu el. Căci nu l-am
declarat cu toţii o excepţie
inexplicabilă printre noi? Ce a căutat
pe aici acel pe care şi un Budha ar
putea fi gelos? Fără Eminescu am
ştiut că nu putem fi decât esenţial
mediocri, că nu este ieşire din noi
înşine şi ne-am fi adaptat condiţiei
noastre minore. Suntem prea
obligaţi faţă de geniul lui şi faţă de
turburarea ce ne-a vărsat-o în
suflet”. Cu aşa de multă apă în
sânge, lipsiţi de orgoliul naţional,
superficiali în neîncredere, lipsiţi de
orice impuls mesianic etc., ,,ce ne-
am face noi dacă n-am fi avut pe
Eminescu?”; ,,dacă n-am fi avut pe
Eminescu, trebuia să ne dăm demi-
sia. Eminescu este scuza României”.

Au intrat acestea în fondul de
aur al locurilor comune, care trebuie
repetate ca un refren înviorător. Bis
repetitia placent.

◙



Vara 2012 | Contact international 629

Ion  GĂNGUŢ

Arta funcţionării
personajului în
comediile lui
I.L.Caragiale

entru a ne apropia de mecanismul funcţionării
personajului comic caragialean, trebuie să-l
urmărim în mişcare, în relaţiile pe care le

contractează cu celelelte personaje, fără a conchide,
însă,că personajele care stabilesc o reţea mare de relaţii
sunt în mod automat complexe. Pentru structurarea
tabloului relaţiilor vom avea în vedere grupul de minim
patru componenţi, trioul, cuplul, personajul independent,
neîncadrabil într-un grup, precum şi relaţii de un tip mai
special dintre stăpân-servitor sau dintre personajul
prezent-personajul absent.

1.PERSONAJUL-GRUP. O definiţie a grupului ne-o
oferă Marian Popa:,,Vom defini grupul ca fiind constituit
dintr-o mulţime de personaje între care se exercită o
interacţiune mutuală din care rezultă un ansamblu
unitar cu o calitate proprie totalităţii”(Homo fictus, E.P.L.,
Buc., 1968, p.102). De la bun început, trebuie remarcat că
grupul se caracterizează prin unilateralitatea interesului.
În Scrisoarea pierdută, un prim grup este cel din jurul lui
Trahanache şi Tipătescu, căruia i se opune grupul lui
Caţavencu. Ele s-au constituit urmărind un scop exclusiv
politic: fiecare vrea să-şi impună la alegeri propriul
candidat.

a) Cât priveşte relaţiile intergrupuri, relaţia de bază
e cea de tip opozitiv şi se manifestă printr-o serie de
subrelaţii stabilite între Caţavencu-Trahanache, fiecare
posedând documente compromiţătoare pentru celălalt,
între Caţavencu şi cuplul Zoe-Tipătescu, primul
determinând cuplul la două alternative: a-l alege deputat
sau a fi dezonoraţi. Conflictul dintre cele două tabere se
acutizează ajungându-se la bătaie, dar în final primeşte o
rezolvare comică, totul terminându-se cu o sărbătoare

populară: ,,Grupul nu se poate reprezenta ca
un sistem perfect închis… El este cel mai
adesea deschis, adică un ansamblu
comunicant, care prelucrează informaţia
exterioară primită de la alte sisteme potrivit
naturii sale”( ibid.p.103).

b) Observând relaţiile intragrup, acestea
sunt mai numeroase în cazul grupului din
jurul lui Trahanache. În consecinţă, vom
conchide că acesta e mai puţin omogen decât
cel al lui Caţavencu. Un prim gen de relaţii
aflăm în trioul Trahanache-Zoe-Tipătescu, de
care ne vom ocupa în discuţia despre trioul de
personaje. Pe de altă parte, se stabilesc relaţii
între cuplul Farfuridi-Brânzovenescu şi
membrii grupului:,,Există din punct de vedere
social o forţă centripetă care face ca indivizii să
fie atraşi unul spre celălalt cu o putere mai
mare în unele împrejurări… şi forţe centrifuge
care permit divergenţe. Ambele acţionează
simultan în măsuri diferite însă, şi ele îşi
găsesc ecou diferit în interiorul indivizilor”
(ibid.p.111). Ajunul alegerilor necesită o cât mai
mare coeziune (acţiunea forţei centripete),dar
cuplul Farfuridi-Brânzovenescu se simte
marginalizat (forţa centrifugă) ca urmare a
acţiunii unui personaj exterior grupului,
Caţavencu, cel care pătrunde şi stabileşte
relaţii cu unii membri ai grupului. În tabăra lui
Caţavencu, relaţia dominantă este cea de
subordonare tacită, toţi membrii recunoscând
superioritatea acestuia, ca personaj-nucleu al
grupului.

P
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c) Anexăm aici şi relaţia orator-alegători, cu
precizarea că alegătorii formează două personaje
colective, cu interese şi reacţii opuse. Între oratori
(Farfuridi, apoi Caţavencu) şi alegători se naşte o relaţie
de aprobare sau opoziţie, după cum vorbitorul este
partizanul sau adversarul grupului.

2.TRIOUL DE PERSONAJE are o reprezentare
substanţială,mobilul său de constituire fiind amorul sau
interesele politice. Iată principalele triunghiuri:

a) Dumitrache-Veta-Chiriac
b) Ţircădău-Ziţa-Rică Venturiano
c) Trahanache-Zoe-Tipătescu
d) Caţavencu-Zoe-Tipătescu
e) Dandanache-dama-becherul
f) Girimea-Miţa-Crăcănel
g) Girimea-Didina-Pampon

După cum se observă,schema generală este dată de o
femeie-nucleu în jurul căreia gravitează doi bărbaţi. În
cazurile a) şi c) asistăm la intruziunea unui individ în
cadrul familiei constituite.

În cazurile d), e) şi f), g) individul extern pătrunde în
relaţiile dintre amant şi amantă. În fine, la mijloc se
situează cazul b) unde individul din exterior, Rică
Venturiano, intervine în familia celor doi recent
dezvorţaţi. Trioul este esenţial în comedia lui Caragiale,
unele modificări din sânul său determinând evoluţii
surprinzătoare ale celorlalte personaje din piesă.

În afară de relaţiile din interior, trioul poate relaţiona
cu alt triou. Iată, triunghiul Dumitrache-Veta-Chiriac
influenţează relaţiile din interiorul grupului Ţircădău-
Ziţa-Venturiano.Triourile din D’ale carnavalului se

intersectează şi se influenţează reciproc pe tot parcursul
piesei, catalizatorul fiind Nae Girimea, personaj comun
celor două structuri. S-ar putea face o apropiere între
triourile a) şi c), unde elementul feminin se îndepărtează
de soţul bătrân (Dumitrache, respectiv Trahanache)
pentru a se apropia prin relaţii extraconjugale de
bărbatul mai tânăr (Chiriac, respectiv Tipătescu). În
cazul trioului b), Ţircădău e înlăturat, fiind considerat
inferior în ierarhia socială faţă de soţie şi rudele acesteia.
Personajul exterior, Rică Venturiano, care-i ocupă locul,
se pare că aderă la grup prin constrângere. Triourile d) şi
e) sunt simetrice. Personajul exterior pătrunde în relaţiile
dintre amanţi, reuşeşte sa facă rost de un document
compromiţător şi-i determină pe cei doi să-şi schimbe
jocul în favoarea lui. Diferenţa dintre ele: în timp ce
trioul d) se constituie pe plan local, cel notat cu e) ia
naştere în cercurile politice înalte de la centru. În D’ale
carnavalului, Nae Girimea intră în ambele triunghiuri
împreună cu Miţa şi Didina, dar şi cu Crăcănel şi
Pampon care reprezintă pe amanţii înşelaţi. Se vădeşte
aici încă o dată viziunea simetrică a dramaturgului.

3. CUPLUL.Am numit cuplu grupul format din două
personaje între care se stabilesc relaţii reciproce de
diverse genuri. Ar putea fi prezentate o multitudine de
cupluri ce apar în comedia lui Caragiale, însă ne
mărginim a le analiza doar pe cele care ni s-au părut mai
interesante. Un cuplu spectaculos este cel alcătuit din
Leonida şi consoarta sa, Efimiţa. Este momentul să facem
observaţia disociativă că, dacă în majoritatea cazurilor (şi
este o altă trăsătură a viziunii caragialiene) grupurile au
un profund caracter dinamic, cuplul Leonida-Efimiţa
este unul de tip static. Dacă grupul dinamic se
caracteriza prin acţiune, grupul static este unul
predominant pasiv. Leonida, rupt de realitate, trăitor
într-o lume pe care singur şi-a construit-o, are misiunea
de a emite pe tot parcursul piesei diverse teorii şi
explicaţii. Efimiţa are totuşi un rol activ în cadrul
cuplului. Ca simbol al agresiunii realului în sistemele
teoretice iluzorii ale lui Leonida, ea are funcţia de a-l
incita, a-l determina să-şi expună fandacsiile. Simţul
realităţii, care încă se mai păstrează la Efimiţa, este
înăbuşit până la urmă de admiraţia idolatră pe care i-o
poartă soţului său. Astfel, în cadrul acestui grup de tip
static ,,personajele se definesc mai ales prin ceea ce spun.
Ele par nişte actori ce îndeplinesc funcţii în cadrul unui
ceremonial. Grupaţi restrâns, ei nu sunt puşi în prezenţa
unor evenimente variate care să faciliteze reacţiile
personale”(ibid.,p.112). Singurul eveniment este zvonul şi
gălăgia din noapte, pe care Leonida le pune pe seama
reacţionarilor ,,zavragii”, cu aceeaşi funcţie ca şi a
Efimiţei, de a-l coborî cu picioarele pe pământ. Şi de
această dată însă asistăm la înfrângerea realului în
favoarea teoriei. Încadrabile în aceeaşi categorie sunt şi
cuplurile familiale Dumitrache-Veta, Ţircădău-Ziţa,
Trahanache-Zoe, Pampon-Didina, Crăcănel-Miţa etc. ,
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dar funcționalitea lor se dezvăluie mai bine în cadrul
trioului. Interesante sunt şi relaţiile dintre personajele
feminine. Ne gândim la cuplul Veta-Ziţa (prima îi acordă
o protecţie de un tip distrat Ziţei care, la rândul ei, o
foloseşte pe Veta în atingerea unor scopuri- de exemplu
mersul la ,,Union”) şi la cuplul Miţa-Didina între care se
stabileşte  o relaţie de opoziţie şi respingere radicală.
Grupurile, odată stabilite, se definesc în acţiune atât ca
omogenitate, cât şi ca eterogenitate. Poate fi invocat din
nou în acest context cuplul Farfuridi-Brînzovenescu, care
acţionează independent, mobilul acţiunii fiind ,,frica de
trădare”, mai precis teama de o trădare care s-ar putea
întâmpla fără ştirea lor.

George Gavrilean

4. O relaţie întâlnită destul de des în comediile lui
Caragiale este cea din interiorul cuplului stăpân-
servitor. Am văzut ce statut avea Pristanda. El era un fel
de slugă la doi stăpâni, în relaţii de subordonare când
faţă de unul, când faţă de celălalt, după cum băteau
vânturile politicii, dar având întotdeauna grijă să-şi
păstreze ambele legături. Slugile din O noapte furtunoasă
nu rămân la satisfacerea simplei funcţii de servitori.
Membrii familiei stăpâne stabilesc fiecare relaţii diferite
cu ei.

a) Dumitrache-Chiriac: Primul are multă stimă şi
consideraţie faţă de cel de-al doilea, care se dovedeşte un
om vrednic, câştigând încrederea jupânului. El se află pe

punctul de a-şi depăşi condiţia socială, deoarece
stăpânul are intenţia sa-l facă ,,tovarăş la parte”. Pe scurt,
relaţia dintre ei s-ar putea exprima în felul: stăpân
credul-slugă uzurpatoare a ,,onoarei de familist” a
stăpânului.

b) Cu totul altfel stau lucrurile în relaţiile dintre
Veta şi Chiriac, în niciun caz de la stăpân la servitor. Ea
se pare că-i poartă o dragoste sinceră, de femeie în vârstă
pentru un tânăr. El,  ajuns în patul jupânului, trăieşte
situaţia unui păcălitor ce se simte păcălit. De aici şi zelul
său în acţiunea prinderii conţopistului mult mai mare
decât al soţului. Relaţia cu Chiriac o determină pe Veta
să facă multe gafe care ar fi putut-o demasca, dar cei din
jur nu observă nimic.

c) Jupân Dumitrache-Spiridon: relaţia esenţială este
de persecuţie a celui din urmă,relaţie care urma să
dăinuiască până când Spiridon ar fi luat locul lui Chiriac.

d) Veta, Ziţa-Spiridon: Prima, deşi uneori îl scapă
de bătaie, manifestă faţă de el o indiferenţă aproape
totală, suferind de boala dragostei; cealaltă îl foloseşte în
scopuri amoroase, astfel încât Spiridon se trezeşte
mijlocitor în relaţiile dintre Rică Venturiano şi Ziţa.

e) Cât priveşte relaţia Conul Leonida, Efimiţa-Safta,
servitoarea agent al realităţii, are rolul de a dărâma
,,fandacsia” stăpânilor, lucru ce nu-i va reuşi în cazul lui
Leonida.

f) Ar putea fi încadrat tot aici şi cuplul Nae
Girimea-Iordache, cu precizarea că, între cei doi nu se
manifestă atât relaţii de subordonare a celui din urmă
faţă de primul, cât relaţii de colaborare, în dejucarea
planurilor şi păcălirea celorlalte personaje.

5. PERSONAJUL NEÎNCADRABIL ÎNTR-UN
GRUP.În acestă categorie, cele mai interesante personaje,
prin funcţionalitatea lor, se dovedesc a fi Pristanda,
Cetăţeanul turmentat, Catindatul, ipistatul s.a.
,,Individul oarecum liber poate face parte succesiv sau
simultan din mai multe grupuri transmițând de la o
grupare la alta psihologia sa fără a adera de fapt, sau
ceea ce este acelaşi lucru, modelându-se de fiecare dată
pe gruparea respectivă”(ibid.,p.116). Citatul ilustrează
aproape exact statutul unui personaj ca Pristanda. El nu
poate fi încadrat ca aparţinând grupului din jurul lui
Trahanache. Dacă serveşte interesele acestuia, o face
doar din motive stricte de conjunctură politică. Este atât
de inteligent incât să-şi dea seama că, prin calitatea lui de
instrument, nu trebuie să strice relaţiile cu nici unul
dintre partide astfel încât îţi cultivă aceste relaţii şi cu
partidul care momentan, nu se află la putere.

Mai independent decât Pristanda, Cătăţeanul
turmentat joacă un rol foarte important în structura
piesei, stabilind relaţii cu personajele ambelor grupări.
Figură care ar fi rămas anonimă, Cetăţeanul turmentat
are şansa de a fi găsit o scrisoare foarte importantă,
scrisoare la care vor să ajungă cu disperare ambele
grupuri. El este aci îmbrăţişat, aci îmbrâncit, mâhnit, dar
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tot glumeţ, beat dar cuminte;vicios, dar cinstit. Nu
manifestă niciodată intenţia de a intra ca partizan în una
dintre tabere. Simbol al nonobţiunii, satisfacţia cea mai
mare pentru el este aceea de a şti ,,el  . . . pentru cine
votează?  . . .el!”. Totuşi relaţii mai strânse în cadrul
piesei are cu Caţavencu (care încearcă şi reuşeşte să-i
fure scrisoarea găsită de el), precum şi cu cuplul Zoe-
Tipătescu (care încearcă cu disperare recuperarea
scrisorii).

Tot între două grupuri, de data asta triouri amoroase
se situează şi Catindatul. Prin faptul că, odată intrat în
joc, se lasă furat de acesta încât aproape că nu-şi mai dă
seama de ceea ce se întâmplă cu el, ar putea fi asemănat
cu Cetăţeanul turmentat. Funcţia pe care i-o conferă
dramaturgul este aceea de accentuare a confuziei
generale, de caricare a procedeului imbroglio. Prin
schimbul de costume cu un personaj al piesei, se trezeşte
deodată implicat în acţiune, acţiune al cărei final îl va
găsi alături de personajele pe care mai înainte le
derutase.

Urmărind traiectoria lui Dandanache, se va observa
că este un Caţavencu deja ajuns în cercurile politice
înalte (arma lui este tot o scrisoare compromiţătoare).
Numit de la centru, este sigur că nu va întâmpina nicio
greutate în ceea ce priveşte alegerea sa ca deputat. Ca
reflex al ecestei stări de lucru, Dandanache se manifestă
cu o totală neaderenţă   la evenimentele alegerii. Este şi
cauza pentru care confundă în permanenţă numele şi
persoanele şefilor politici locali. Pentru el, toate acestea
nu au nicio importanţă. Important este faptul că a reuşit
să fie demn urmaş al vechii sale familii luptătoare de la
,,patuzsopt”.

Trebuie amintit, în sfârşit, şi Ipingescu, un fel de
umbră a lui Jupân Dumitrache. Ca prieten de familie,
interesat sa-şi păstreze relaţiile cu Dumitrache, relaţii
care-i mângâiau vanitatea lui de poliţai, rolul lui e acela
de a aproba atitudinea cherestegiului, de a-i întreţine
amorul propriu şi vanitatea. Momentul cel mai
important în cadrul piesei este pentru el episodul
prinderii lui Rică Venturiano, cînd, dacă nu intervenea,
nu se ştie ce s-ar fi întâmplat cu vestitul gazetar. Ipistatul
din D’ale carnavalului se manifestă mai mult ca o forţă
brutală a ordinii, a unei ordini înţelese în felul său.
Modul său de gândire este destul de simplu: în
exercitarea autorităţii are un singur scop, acela de a
obţine profituri personale.

6. PERSONAJUL ABSENT. În cele ce urmează, vom
face câteva consideraţii asupra personajului denumit
convenţional absent, prin care înţelegem acel personaj
care nu apare în scenă şi despre care aflăm diverse
informaţii din didascalii sau din replicile  celorlalte
personaje.Ne îndeamnă la acest demers lipsa unui studiu
sistematic, în ciuda numărului lor relativ mare,şi dorinţa
de a evidenţia statutul lor special, mecanismul de
funcţionare în ţesătura dramatică, situându-ne,pe cât

posibil, în interiorul viziunii estetice caragialiene: ,,Un
personaj absent nu este numai un personaj la care se
referă celelalte personaje, un obiect care nu are nicio
funcţie în conflict. Dimpotrivă, personajul absent are un
rol bine determinat, uneori fundamental (Marian Popa,
Homo fictus, E.P.L.,Bucureşti, 1968, p.215).

Din câteva schimburi de replici între Dumitrache-
Ipistat şi Ziţa-Veta, capătă contur clar Ghiţă Ţircădău,
fostul soţ al Ziţei, acum dezvorţată, prilej pentru Caragiale
de a ne oferi informaţii despre caracterul Ziţei, dar şi
despre părerile lui Jupân Dumitrache privind familia sau
rangurile sociale, pentru care Ţircădău,ca şi Rică
Venturiano, sunt nişte coate-goale: ,,Ghiţă Ţircădău, deşi
rămas în culise, deţine un loc mai însemnat decât
Ipingescu sau Spiridon în dialectica Nopţii furtunoase,
primind şi o mai clară definiţie a caracterului (Ştefan
Cazimir, I.L.Caragiale. Universul comic, E.P.L., Buc., 1967,
p.126). Tot în aceeaşi piesă capătă statut de personaj şi
Tache Pantofarul, de existenţa căruia aflăm din relatarea
lui Chiriac către jupân. Acest personaj adaugă în mod
indirect informaţii privind protagoniştii principali, toţi
de părere că trebuie arestat deoarece nu vrea să iasă la
,,izirciţ”, mai ales că este şi finul lui Popa Tache, adică
,,de-al ciocoilor”.

George Gavrilean

Ca modalitate de introducere în piesă a personajelor
absente, Caragiale foloseşte dialogul reprodus de către
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un participant direct la acţiune, aşa cum se întâmplă şi în
Conu Leonida faţă cu reacţiunea, unde soţul reînvie
amintirea primei sale soţii, pe care, deloc întâmplător, o
alinta tot Miţu. Când află că ,,a venit libertatea la
putere”, sare brusc din pat, căci nutrea adânci
sentimente republicane, fiind ,,mumă din popor”.
Identitatea de nume sugerează că Miţu a doua nu este
decât o reeditare a celei dintâi. În aceeaşi comedie
reapare Nae Ipistatul,acum în postură de petrecăreţ-
scandalagiu, care prin împuşcăturile sale provoacă
panică în sânul cuplului, sporind tensiunea dramatică,
element exterior fără de care nu s-ar fi putut dezvălui
personajele principale.

George Gavrilean

În Scrisoarea pierdută, din relatările lui Pristanda, se
iveşte cu un relief ferm chipul nevestei sale, care îi mai
temperează ,,zelul şi activitatea” cu care îşi îndeplineşte
,,misia” şi care nu uită să facă dese aluzii adresate
indirect lui Tipătescu pentru o eventuală mărire a
lefei.Tot din dialogul Pristanda-Tipătescu se contureză
personajul-grup al lui Caţavencu, toată dăscălimea:
Ionescu, Popescu, popa Pripici, popa Tăchiţă, Petcuş,
Zapisescu, adică ,,toată gaşca-n păr”. Spionându-i,
poliţaiul află despre scrisoarea de amor a prefectului
către Zoie, scrisoare ajunsă în mâinile lui Caţavencu, fapt
ce îl determină pe prefect să acţioneze fără întârziere. În

câteva rânduri, Trahanache pomeneşte, topit de
admiraţie, de fiul său din prima căsătorie, acum aflat la
facultate, un fel de hibrid între Goe şi Farfuridi. Se pare
că tatăl poartă un adânc respect unui ,,panseu” al fiului
care se anunţă un demn urmaş: ,,Tatiţo, unde nu e moral
acolo e corupţie, şi o soţietate fără prinţipuri, va să zică
că nu le are”. Remarcabilă este şi prezenţa acelui
,,becher” de la care Dandanache fură scrisoarea
compromiţătoare, Caragiale sugerând, dincolo de
simetria situaţiilor, faptul că şantajul funcţiona la fel de
bine şi la centru.

Şi în D’ale carnavalului, genul de personaj de care ne
ocupăm cunoaşte o bună reprezentare. Chiar de la
începutul comediei, o realizare vie capătă spiţerul
Frichinescu în relatarea lui Iordache. Tip de farseur,
spiţerul păcăleşte de nenumărate ori pe frizerul Nae
Girimea, confecţionându-şi un fel de abonament care nu
expiră niciodată. Nenea Iancu, bogasierul din Ploieşti,
deşi nu apare niciodată în scenă, constituie o prezenţă
permanentă, o fantomă ce-l urmăreşte pe Catindat,
alimentându-i o frică terifiantă. El este un fel de ,,Titircă
prahovean care-şi tratează frăţiorul ca pe un Spiridon
(Valentin Silvestru, Elemente de caragialeologie, Ed.
Eminescu, Buc., 1979, p.124). Nenea Iancu este implicat
în mod direct în acţiunea piesei. La zvonul că el s-ar afla
în bal, Catindatul îşi schimbă costumul cu al altui
personaj, fapt ce va determina un lanţ de încurcături ce
vor spori dinamismul şi tensiunea dramatică. Ar mai
putea fi invocate şi alte personaje încadrabile în această
categorie. Este cazul slujnicei lui Pampon sau al amantei
lui Crăcănel, care, părăsindu-l din nou, săvârşeşte,,al
şaptelea caz de traducere”.

După trecerea în revistă a acestor personaje
denumite absente, după o formulare de acum consacrată,
considerăm că am reuşit să atragem atenţia asupra lor,
mai ales că însuşi Caragiale era convins că într-o piesă
nu există ,,role de mâna întâi sau de mâna a doua”, toate
având importanţa lor.,, Ivindu-se în text cu necesitate din
însăşi dezvoltarea caracterelor şi relaţiilor dintre ele,
contribuind la profilarea eroilor, la concretizarea
situaţiilor lor, la evoluţia conflictului, personajele care nu
apar pe scenă sunt sugerate cu atâta forţă de Caragiale,
încât rămân în mintea cititorului şi a spectatorului, el le
va vedea totdeauna în universul piesei (ibidem, p.126).

Concluzia care se desprinde în urma acestei analize
succinte este aceea că,departe de a fi absente, aceste
personaje sunt la fel de vii ca celelalte, aşa încât putem
afirma că ele reprezintă prezenţe veritabile. În final,
răspund la o posibilă întrebare a cititorului. De ce din
nou Caragiale? Pentru că spiritul său este viu, iar
personajele sale mişună printre noi.
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Giuseppe UNGARETTI
(Alexandria, Egipt, 1888 – Milano, 1970)

L’Allegria
iitorul poet, prozator, eseist,
traducător  Giuseppe Ungaretti
va abandona Egiptul și va veni

să-şi facă studiile universitare la Paris,
prilej cu care abia în 1912 vede pentru
prima oară peisajul montan al Italiei,
patria părinţilor săi originari din Lucca.
Frecventează cursurile filosofului
Bergson, ale filologului Bédier etc, la
Sorbona şi la Collège de France. La Paris
îi va cunoaşte pe Apollinaire, dar şi pe
literaţii italieni G. Papini, Ardengo
Soffici, Palazzeschi, precum şi pe
pictorii Picasso, De Chirico, Modigliani
şi Braque. Colaborează la revista
florentină „Lacerba”. Se decide să plece
voluntar pe front în 1914. Experienţa
tranşe-elor din 1914-1915  se va regăsi în
culegerea de poezii „Il porto sepolto
(Udine, 1916), reeditat în 1923 cu o
prefaţă de Mussolini pe care îl
cunoscuse în 1915 în timpul campaniei
intervenţioniştilor.

La sfârşitul războiului a rămas La
Paris în calitate de corespondent  şi apoi
ca ataşat de presă pe lângă ambasada
italiană. În 1920 se căsătoreşte cu Jeanne
Dupoix, cu care are doi copii. În 1921 se
transferă la Roma ca ataşat de presă la
Ministerul de Externe. În 1925 aderă la
fascism, semnând „Manifestul intelectu-
alilor fascişti”. În 1928 intervine

convertirea poetului la catolicism,
evidentă în volumul “Sentimento del
tempo”. Debutează în 1931 cu volumul
“L’Allegria”. Călătoreşte în calitate de
trimis special al ziarului „Gazzetta del
Popolo”.

În 1936 este invitat în Argentina de
Pen Club, prilej cu care i se oferă catedra
de limbă şi literatură italiană în
metropola braziliană Sao Paolo.
Volumul „Dolore”, publicat în 1947, este
o antologie a poeziilor scrise între 1937
şi 1946, al căror nucleu este pierderea
băieţelului Antonietto şi ororile şi
mizeriile războiului. Revine în Italia în
1942, fiind numit „Accademico d’Italia”
şi profesor de literatură modernă şi
contemporană la Universitatea din
Roma.

În anii cincizeci-şaizeci va publica
noi culegeri poetice; i se vor decerna
premiile naţionale Montefeltro (1960) şi
Etna - Taormina (1968). În 1970 este
distins cu prestigiosul premiu
internaţional al Universităţii din
Oklahoma. Se stinge la Milano în
noaptea de 1 spre 2 iunie 1970. La
funeraliile sale de la Roma nu a
participat niciun reprezentatnt oficial al
guvernului italian.

Ungaretti a reelaborat în chip
original mesajul formal al simboliştilor

tip Apollinaire, conjugându-l cu
experienţa răului şi a morţii de care a
avut parte ca om şi ca artist în război,
precum şi în alte etape ale vieţii sale.
Dorinţei de fraternizare la durere îi
asociază voinţa de a căuta o nouă
„armonie” cu cosmosul, vezi poeziile
„Mattina” sau „Soldati”. Acest spirit
mistic-religios va spori odată cu
convertirea sa spirituală din
“Sentimento del tempo” precum şi din
cărţile ulterioare. Ungarettti întrezăreşte
în cuvântul poetic una din puţinele
posibilităţi ale omului de a se salva din
„universalul naufragiu”. Este cel dintâi
reformator al versului tradiţional italian
în privinţa formei (fragmentarismul) şi
al profunzimii ideii poetice. Ducând mai
departe marea revoluţie poetică
declanşată de Romantism şi consolidată
de Simbolism, Ungaretti a reafirmat
inefabila forţă a poeziei, caracterul ei de
sinteză între tehnică şi starea de graţie a
fiinţei, tensiunea vibrantă şi totuşi
discretă în a descifra indescifrabilul,
frumuseţea, zbuciumul, visul, moartea,
prin cuvântul ce priveşte dincolo de
tărâmul biologic al umanului pentru a
aduce mai multă lumină vieţii.

Prezentare şi traducere de Geo VASILE

V
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C’era una volta
Bosco Capuccio
Ha un declivio
Di velluto verde
Come una dolce
Poltrona.

Appisolarmi là
Solo
In un caffè remoto
Con una luce fievole
Come questa
Di questa luna

Quota Centoquarantuno l’1 agosto 1916

Pellegrinaggio
In agguato
In queste budella
Di macerie
Ore e ore
Ho strisciato
La mia carcassa
Usata dal fango
Come una suola
O come un seme
Di spinalba.

Ungaretti
Uomo di pena

Ti basta un’illusione
Per farti coraggio

Un riflettore
Di là
Mette un mare
Nella nebbia.

Valoncello dell’Albero Isolato, il 16 agosto 1916

A fost odată
La Bosco Capuccio
Există un povârniş
De velur verde
Ca un desfătător
Fotoliu

De-aş aţipi acolo
Singur
Ca într-o cafenea de demult
Cu o lumină palidă
Ca aceasta
A acestei luni.

Pelerinaj
La pândă
În aceste maţe
De moloz
Ore-n şir
mi-am dus târâş
hoitul
pîngărit de noroi
precum o talpă
sau ca o sămânţă
de agrişă.

Ungaretti
Om al osândei

Ţi-e de-ajuns o iluzie
Ca să prinzi curaj.

Un reflector
Dincolo
Pune o mare
In ceaţă.
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Nostalgia
Quando
La notte è a svanire
Poco prima di primavera
E di rado
Qualcuno passa

Su Parigi s’addensa
Un oscuro colore
Di pianto.

In un canto
Di ponte
Contemplo
L’illimitato silenzio
Di una ragazza tenue.

Le nostre
Malattie
Si fondono

E come portarti via
Si rimane

Locvizza, il 28 settembre 1916

Alean
Când
Noaptea
E gata să piară
Şi primăvară-i pe-aproape
Şi-arareori
Oarecine trece

Deasupra Parisului se-nghesuie
O-ntunecată culoare de plâns.

La un colţ
de pod
scrutez
nemărginita tăcere
a unei fete
svelte

Bolile
Noastre
Se contopesc

E ca şi cum duşi de-acolo
Am rămâne pe loc
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Natale
Non ho voglia
Di tuffarmi
In un gomitolo
Di strade
Ho tanta
Stanchezza
Sulle spalle
Lasciatemi così
Come una
Cosa
Posata
In un
Angolo
E dimenticata

Qui
non si sente
altro
che il caldo buono

Sto
Con le quattro
Capriole
Di  fumo
Del focolare.

Napoli, il 26 dicembre 1916

Crăciun
Nu am chef
Să mă afund
Într-un labirint
De drumuri

Am atâta
Osteneală-n
Spinare

Lăsaţi-mă aşa
Ca pe
Un lucru
Aşezat
Într-un
Colţ
Şi uitat

Aici
Nu se simte
Altceva
Decât
Căldura priincioasă

Stau
Împreună cu cele patru
Tumbe
De fum
Ale vetrei
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Dolina
notturna
Il volto
Di stanotte
È secco
Come una
Pergamena

Questo nomade
Adunco
Morbido di neve
Si lascia
Come una foglia
Accartociata

L’interminabile
Tempo
Mi adopera
Come un
Fruscio

Napoli, il 26 dicembre 1916
\

Dolină
nocturnă
Chipul
Din noaptea asta
E uscat
Precum
Un pergament

Acest nomad
Încovoiat
Îmbibat de zăpadă
Se deformeză
Precum
O hârtie scorojită

Necontenitul
Timp
Mă foloseşte
Ca pe
Un foşnet
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Girovago
In nessuna
Parte
Di terra
Mi posso
Accasare

A ogni
Nuovo
Clima
Che incontro

Mi trovo
Languente
Che
Una volta
Già gli ero stato
Assuefatto

E me ne stacco sempre
Straniero

Nascendo
Tornato da epoche troppo
Vissute

Godere un solo
Minuto di vita
Iniziale

Cerco un paese
Innocente

Campo di Mailly, maggio 1918

Pribeag
Nici unde
Pe pământ
Nu o să pot
A-mi găsi
Sălaşul.

Ori de câte ori
Mă confrunt c-un
Nou fel de a fi
Al vremii

Simt
Că lâncezesc
Deşi
Cândva
Fusesem
Obişnuit cu ea,
De-al casei

Şi mă despart mereu
Ca un străin.

Născându-mă
Ca şi întors din epoci
Prea mult
Trăite

Ca să mă bucur o singură
Clipă de viaţă
Ca la-nceput

Caut un loc
Neprihănit
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Caino
Corre sopra le sabbiei favolose
E il suo piede è leggero.

O pastore di lupi,
Hai i denti della luce breve
Che punge i nostri giorni.

Terrori, slanci
Rantolo di foreste, quella mano
Che spezza come nulla vecchie querci,
Sei fatto a immagini del cuore.

E quando è l’ora molto buia,
Il corpo allegro
Sei tu fra gli alberi incantati?

E mentre scoppio di brama,
Cambia il tempo, t’aggiri ombroso,
Col mio passo mi fuggi.

Come una fonte nell’ombra, dormire!

Quando la mattina è ancora segreta,
Saresti accolta, anima,
Da un’onda riposata.

Anima, non saprò mai calmarti?

Mai non vedrò nella notte del sangue?

Figlia indiscreta della noia
Memoria, memoria incessante,
Le nuvole della tua polvere,
Non c’è vento che se le porti via?

Gli occhi mi tornerebbero innocenti,
Vedrei la primavera eterna

E finalmente nuova,
O memoria, saresti onesta.

Cain
Aleargă peste nisipuri fabuloase
Şi uşor îi este piciorul.

O, păstor de lupi,
Ai dinţii scurtei lumini
Ce ne muşcă zilele .

Spaime, avânturi,
Horcăit de codri, mâna aceea
Care frânge ca pe nimic bătrâni stejari,
Eşti făcut după chipul inimii.

Iar când se-ntunecă de tot,
Al tău e trupul sprinten
Eşti tu printre arborii fermecaţi?

Iar când dă-n clocot râvna,
Vremea se schimbă, tot te învârţi bănuitor,
Şi cu mersul meu fugi de mine.

Ca un izvor în braţele umbrei, să dormi!

Când dimineaţa e încă nevăzută,
Vei fi întâmpinat, oh, suflete,
De-un val tihnit.

Suflete, am să mai pot vreodată să-ţi aduc
liniştea?

Am să mai văd vreodată-n noaptea sângelui?

Fiică indiscretă-a plictisului,
Memorie, necontenită memorie
Norii pulberii tale,
Unde e vântul care să-i ia cu el ?

Ochii mi-ar deveni din nou inocenţi,
Aş putea să-ntrevăd primăvara cea vecinică.

Şi în sfârşit primenită,
Oh, memorie, o să fi fără pată.
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Grido
Giunta la sera
Riposavo sopra l’erba monotona,
E presi gusto
A quella brama senza fine,
Grido torbido e alato
Che la luce quando muore trattiene.

Amaro accordo
Oppure in un meriggio d’un ottobre
Dagli armoniosi colli
In mezzo a dense discendenti nuvole
I cavalli dei Dioscuri,
Alle cui zampe estatico
S’era fermato un bimbo,
Sopra i flutti spiccavano

(Per un amaro accordo dei ricordi
Verso ombre di banani
E di giganti erranti
Tartarughe entro blocchi
D’enormi acque impassibili:
Sotto altro ordine d’astri
Tra insoliti gabbiani)

Volo sino alla piana dove il bimbo
Frugando nella sabbia,
Dalla luce dei fulmini infiammata
La trasparenza delle care dita
Bagnate dalla pioggia contro vento,
Ghermiva tutti e quattro gli elementi.

Ma la morte è incolore e senza sensi
E, ignara d’ogni legge, come sempre,
Già lo sfiorava
Coi denti impudichi.

Strigăt
Aşternându-se seara
Mă întindeam pe iarba searbădă,
Şi-a început să-mi placă
Acea nemărginită râvnă,
Înaripat şi tulbure strigăt
Pe care lumina-asfinţind şi-l sufocă.

Amar acord
Sau într-o amiază de octombrie
Cu-armonioase coline
Între  nori groşi coborâtori
Caii Dioscurilor,
La picioarele cărora uluit,
Se oprise-un copil,
Tresăltau peste valuri.

(Printr-un amar acord al amintirilor
Spre umbre de bananieri
Şi de gigante pergrine
Ţestoase întru noiane,
Potop de ape fără suflet:
Sub o altă ordine astrală
Printre nemaivăzuţi pescăruşi )

Zbor până la plaja unde copilul
Ce scormonea în nisip,
Înflăcărată de lumina fulgerelor
Stăvezimea scumpelor degete
Scăldate de ploaia învrăjbită de vânt,
Încăiera toate cele patru stihii.

Dar moarte-i incoloră şi fără sentiment
Şi nesocotind orice lege ca întotdeauna,
Îl însemna deja
Cu dinţi impudici.
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Yuriy Kovatcev

[Ogni anno,
mentre scopro
che Febbraio]

Ogni anno, mentre  scopro che Febbraio
È sensitivo e per pudore, torbido,
Con minuto fiorire, gialla irompe
La mimosa. S’inquadra alla finestra
Di quella mia dimora d’una volta,
Di questa dove passo gli anni vecchi.

Mentre arrivo vicino al gran silenzio
Segno sarà che niuna cosa muore
Se ne ritorna sempre l’apparenza?

O saprò finalmente che la morte
Regno non ha che sopra l’apparenza?

[În fiecare an
când aflu că
Februarie]
În fiecare an când aflu că Februarie
E sensitiv şi, din pudoare, -nfrigurat,
Înflorind pe-ndelete, galbenă irumpe
Mimoza. Ca un tablou la fereastra
Locuinţei mele de odinioară,
A acesteia unde-mi petrec bătrâneţile.

Ajuns tot mai aproape de marea tăcere,
Să fie oare semn că niciun lucru nu piere,
Dacă se-ntoarce pururi aparenţa?

Sau am să aflu-n fine că moartea
Nu-i suverană decât peste părelnicie ?

Yuriy Kovatcev
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Canto
Rivedo la tua bocca
(Il mare le va incontro delle notti)
E la cavalla delle reni
In agonia caderti
Nelle mie braccia che cantavano,
E riportarti un sonno
Al colorito e a nuove morti.

E la crudele solitudine
Che in sé ciascuno scopre, se ama,
Ora tomba infinita,
Da te mi divide per sempre.

Cara, lontana come in uno specchio...

Variazioni su
nulla
Quel nonulla di sabbia che trascorre
Dalla clessidra muto e va posandosi,
E, fugaci, le impronte sul carnato,
Sul carnato che muore, d’una nube...

Poi mano che rovescia la clessidra,
Il ritorno per muoversi, di sabbia,
Il farsi argentea tacito di nube
Ai primi brevi lividi del’lalba...

La mano in ombra la clessidra volse,
E, di sabbia, il nonnulla che trascorre
Silente, è unica cosa che ormai s’oda
E, essendo udita, in buio non scompaia.

Cântec
Îţi revăd gura molcomă
(Marea o-ntâmpină în unele nopţi)
Şi iapa şoldurilor
Surpându-ţi-se în agonie
În braţele mele ce cântau,
Şi readucându-ţi un somn
Culorilor feţei şi repetatelor morţi.

Şi nemiloasa solitudine
Pe care fiecare o află-n sine, de iubeşte,
Acum un necuprins mormânt
De tine mă desparte pe vecie.

Scumpo, îndepărtată ca-ntr-o oglindă...

Variaţiuni
despre nimic
Acel fir  diafan de nisip ce se scurge
Din clepsidră mut şi se aşterne,
Şi, pieritoare, amprentele pe roz cărnos,
Pe rozul unui nor ce asfinţeşte.

Şi-apoi mâna ce răstoarnă clepsidra,
Nisipul ce se-ntoarce ca să reia mişcarea,
Odată cu-argintarea tacită a norului
La primele iuţi vânătăi ale zorilor...

Mâna a răsturnat clepsidra-n umbră,
Şi firavul fir de nisip ce se scurge
Silenţios, doar el se mai  aude
Şi făcându-se auzit, în beznă nu piere.

♥
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Constantin DRAM

Frumoasa-
Frumoaselor

storiile din jurul filosofului Sindipa au pornit
din vechea Indie şi au acoperit pământul,

trecând într-o vreme medievală şi prin regatul
Siciliei, ca apoi să ajungă bun european, în forme
felurit meşteşugite, după cum s-a văzut în timp,
într-un ciclu ce se va numi „al celor şapte înţelepţi”.
La noi, când a fost să fie, ceva mai târzior, cartea
populară respectivă, pe la 1703, la Sibiu, tipărită pe
banii unui anume Simeon Pantea, avea să se
intituleze Istoria Sindipii filosofului; când Sadoveanu
avea să se oprească asupra acestei comori populare,
avea să îi pună un subtitlu poznaş, într-o notă
paratextuală, zicându-i Mişălia muierii.

La sărbătoarea Liliacului Casa cu turn şi-a sărbătorit 170 de ani de la construcţia sa
de către Mihail Kogălniceanu în 1842 (grafica de Dan Hatmanu)

Se întâmpla acest lucru în preajma izbucnirii
celui de-al doilea război mondial şi scriitorul
avertiza, într-un preambul, asupra nebuniei
oamenilor şi cerea întoarcerea spre înţelepciune; el
însuşi o făcea, dând la iveală o carte ce prelucra

snoavele şi istoriile orientale, într-o haină nouă, de-
a dreptul măiastră. Cartea se cheamă Divanul
persian şi, în termeni adaptaţi, s-ar spune că lumii,
din nou, i s-ar cuveni o întoarcere spre înţelepciune
şi o îndelungă aplecare asupra semnelor ei. Cum
nici atunci lumea nu a ţinut cont de acest îndemn,
ne îndoim că astăzi vor fi fiind mai mulţi dornici de
o asemenea aplecare. Dar, cum ar spune tot
Sadoveanu, Dumnezeu are grijă de toate neamurile
sale şi îi ţine la el, deopotrivă, pe toţi.

Povestirile din alcătuirea sadoveniană urmează
schema orientală a confruntării cu miză, între două
tabere ce vor fi stat mereu una în faţa alteia,
bărbatul şi femeia sau femeia şi bărbatul. Iar miza
acum este viaţa unuia dintre ei, a celui care pierde;
povestirile sunt loviturile de lance dintr-un turnir
nicicând încheiat pe pământul spiritual, povestirile
reprezentând cea mai veche formă de tezaurizare
culturală pe care a cunoscut-o umanitatea. Femeia
din Divan e deosebit de frumoasă şi de pricepută în
tot ceea ce face, ar putea reprezenta mângâierea
zilelor ultime ale împăratului, descoperă în final
tânărul Ferid, fiul provocat de eros şi de primejdia
morţii, într-o întâmplare care generează toată
desfăşurarea. De partea sa luptă bărboşii sfetnici ai
împăratului, care spun poveşti ce arată viclenii
feminine şi în final chiar dascălul Sindipa; Şatun,
frumoasa femeie împărătească luptă singură. Dar e
o luptătoare redutabilă şi istorisirile ei ameninţă
mereu viaţa coconului împărătesc, dacă nu s-ar isca
mereu câte o nouă povestire din care să se vadă

ceea ce

I
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Sadoveanu, pseudo-misogin, numea „mişălia
muierii”.

Cea mai rotundă dintre ele e spusă de un
sfetnic surd şi care e bucuros de beteşugul său ce îl
protejează de toate prostiile lumii, pe care tovarăşii
săi mai vrednici sunt obligaţi să le audă. Iar
povestea sa porneşte de la o vorbă a personajului
din naraţiune . „Bărbatul vrednic, avea el obicei să
spună, găseşte femeie şi într-o pustie de piatră.”
Marinar fiind, acest iubitor al plăcerilor aduse de
femeie, este aruncat de valurile unei furtuni pe un
ostrov pustiu, găsind şi bun adăpost într-o peşteră
chiar de lângă ţărm. Aşa că are ocazia să vadă cum
valurile se ridică, prilejuind ivirea unui uriaş duh al
apelor, ce poartă cu sine o ladă de mărgean, din
care va ieşi cea numită de stăpân frumoasa-
frumoaselor şi credincioaselor. E şi o mică explicaţie
în care duhul arată că numai pe astfel de pământuri
pustii o aduce, pentru a-i dansa doar lui, pentru a-i
ocroti somnul şi viaţa. Frumoasa are la gât o salbă
de bănuţi de aur şi privirea ei pricepută l-a
descoperit pe marinarul, „frumos şi îndrăzneţ”
ascuns în peşteră. Aşa încât, după ce uriaşul
adoarme, semnul ei explicit îl cheamă pe bărbat,

femeia spunându-şi şi timpul efectiv pe care îl au la
dispoziţia. În locul vieţii, pe care marinarul ar da-o
ca să obţină o clipă de dragoste, femeiuşca arată că
se mulţumeşte cu doi bănuţi de aur, la fel cu fraţii
lor din salbă.

Clipele frumoase trec mult mai repede şi atunci
când somnul duhului marin se apropia de sfârşit,
frumoasa şi-a primit plata în „pălmuţa trandafirie”,
priveghind apoi trezirea stăpânului ei din somn.
Ochii ageri ai acestuia descoperă sporul din salbă şi
o întreabă, la fel ca în alte ocazii, trecute, dacă a
găsit din nou doi bănuţi pe nisip. Răspunsul e
afirmativ şi mirarea uriaşului naturală: deşi o aduce
mereu pe meleaguri pustii, spre a o feri de priviri
bărbăteşti de neiertat, frumoasa-frumoaselor şi
credincioasa-credincioaselor găseşte mereu bănuţi
de aur, din care şi-a croit o întreagă salbă.
Răspunsul femeii e pe măsura frumuseţii, ea
răspunzând, fără preget, că nu e doar frumoasă ci şi
norocoasă.

Fără să ne mai spună şi asta în final, după ce
Şatun va rămâne definitiv cu împăratul, pentru

acesta
se va
ivi o
mare
proble
mă. Dar
aceasta
ar fi o
altă
poveste
.

]
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Julieta Carmen PENDEFUNDA

Prometeu şi
Creanga de Aur

maginaţia înlocuieşte adeseori călătoriile pe care
adepţii societăţilor oculte le efectuează în cadrul
iniţierilor la care participă, pentru a tălmăci

înţelesurile ascunse ale învăţăturilor, dar şi pentru a
pătrunde în zonele metafizice interzise profanilor. Citind
cartea lui Paulo Coelho, Aleph (Humanitas, 2011) îi
observ acestuia periplul aparent controlat prin care
coboară sau urcă treptele intime ale conştienţei
respectând experienţa sa profundă şi indicibilă, într’o
emoţie pe care doar marile condeie ştiu s’o exprime, o
călătorie solitară ce capătă noi valenţe şi devoalări prin
coparticipare mnemică. Călătoriile pământului, aerului,
apei şi focului în transcendentul akashic are aceleaşi
conotaţii ca la Mateiu Caragiale în Craii de Curte Veche,
Rebreanu în Adam şi Eva sau Sadoveanu în Creanga de
Aur. Simbolismul metempsihotic rosicrucian, preluat de
misterele masonice îl întâlnim frecvent în scrierile lui
Mircea Eliade, atât în romane cât şi în capodoperele sale
privind istoria religiilor sau în eseul despre perpetuarea
credinţelor de la Zamolxis la Gingis Han. Evadarea spre
un miez al nopţii în imensitatea spaţială, la munte, pe o
insulă, în adâncul pădurii, pentru a întâlni fenomenul
morţii simbolice, pentru mântuire, constituie
permanenta întâlnire cu altarul. Imaginaţie, realitate,
experienţele au totuşi darul de trecere dincolo de
metaforele iniţierii înspre lumina destinului promis. O
astfel de evocare a unui univers sacralizat întâlnim în
paradisul naturii aşa cum îl imaginează Mihail
Sadoveanu.

Acţiunea romanului se petrece în secolul al optulea
cu un periplu ce cuprinde un periplu între Muntele
Ascuns al Daciei şi Bizanţ. Regresia pe care o întâlnim
este aceeaşi ca şi la Coehlo, dar urmăreşte întoarcerea în
spaţiul primordial prin iubire, credinţă şi călătorie
iniţiatică. Rabinul Israel Shem Tov se retrăgea în pădure,
aprindea un foc sacru şi rostea o rugă cerând Domnului
ocrotirea. Acolo era energia divină care îndeplinea
miracole. Speologul Stamatin din romanul sadovenian
nu cerceta doar rocile ci era în căutarea peşterii magului,
a Bătrânului care’i deschiseseră înţelegerea eresurilor, a
destinelor, a descântecelor, a vieţii intime a poporului nostru...
Romanul se plasează în interpretarea misterelor prin
alegorii sau parabole şi descifrarea simbolurilor. Este
exact ştiinţa prin intermediul căreia Dumnezeu şi’a
revărsat Cuvântul, adică Lumina către oameni. Precum
pomul intrzis din Eden şi a această lumină era focul pe
care oamenii nu aveau cum să-l administreze. Prometeu,
îngerul căzut, fusese pentru greşeala sa înlănţuit de
Muntele sacru al dacilor. Preoţii lui Decheneu, preotul
vechii Dacii, îşi aveau locul ascuns pe muntele Kogaion.
Dintre ucenici, alesul Kesarion Breb este cel care este
trimis pentru a se iniţia şi astfel a deveni cel de-al treizeci
şi treilea Decheneu. El este, precum Dalai Lama, trimis să
cunoască viaţa pământeană în Bizanţ, după ce petrecuse
şapte ani în Egipt. Dragostea lumească, dar pură,
spirituală dintre el şi Maria care urma să devină mireasă
a lui Cristos pe Insula Principiilor se încheie cu
următoarele cuvinte: Ne vom despărţi. Se va desface şi
amăgirea care se numeşte trup. Dar ceea ce e între noi acum,

I
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lămurit în foc, e o creangă de aur, care va luci în sine, în afară
de timp. Pământenii acestor locuri se năşteau din lumina
vie a vieţii (lumina soarelui) dar în toată existenţa lor
trebuiau să se străduiască să facă numai fapte bune în
folosul celor din jur ca o probă de curăţenie pentru
comuniunea cu adevărata viaţă veşnică (nemurirea) ce
impunea condiţia de om. Multe din elementele de cult
ale religiei geţilor dar şi simbolurile religioase (crucea cu
braţele egale libere sau înscrise în cerc, steaua cu şase
colţuri şi steaua cu şase raze) sunt păstrate din religia
neamului mioritic din mileniul lV î.C. Zamolxe, Marele
get a existat ca realitate istorică, a fost mare preot şi
reformator, a vizitat Egiptul, i-a trecut pe cabirii din
Samos la religia crucii Mântuitorului (pentru că sarmis
sau armis însemna mântuitor), s-a înfruntat cu Pitagora
şi le-a cerut geţilor să renunţe la folosirea aurului ca
aducătorul tuturor relelor de pe pământ, fiind ispita
diavolului. Religia geţilor a influenţat şi zoroastrismul
prin existenţa magilor perşi la curtea din Sarmisetuza în
secolul Vl î.C. Religia crucii cu taina botezului cu pâine
strămoşească şi vin ar putea sugera o înrâurire a lumii
mediteraneene în practicarea unei religii diferite de cea
iudaică dar identică cu a geţilor, ceea ce se întâlneşte la
esenieni, tămăduitorii care par a fi precursori ai
rosicrucianismului cunoscut de noi. Mihail Sadoveanu se
dovedeşte astfel prin abordarea temelor din roman a fi
un mare patriot, precum toţi iniţiaţii ce au făurit
România, el asumându-şi datoria de a apăra
compatrioţii, intelectualii, iniţiaţii de vâltorile istoriei.
Ceea ce reuşeşte în Creanga de aur scriitorul este să aducă
în actualitate existenţa pe teritoriul României de azi a
unei permanenţe a vechilor tradiţii, a poporului geto-dac
şi astfel să răspundă lui Bogdan Petriceicu Haşdeu care
se întrebase retoric cu zeci de ani înainte: pierit-au dacii ?

Departe de mine, dorinţa de a sublima iniţiatul. Şi
mai depărtată este posibilitatea de a intra în polemică
privind locul scriitorului în literatura română.47 Totuşi
mă voi opri în continuare asupra acestui roman mitic în
care simbolistica iniţiatică cu certe elemente
prepitagoreice poate reprezenta o piatră de temelie sau o
cheie de boltă în templul culturii universale. Treptele
iniţierii lui Kesarion Breb, sacră, profană şi erotică se
împlinesc prin urcarea din nou pe Muntele Ascuns. Al
treizeci şi treilea e împărat, Cezar, marele preot al lui
Zamolxis, om legat de natura animalului căruia îi poartă
numele (castor), reprezentant al înţelepciunii
primordiale. Tributari învăţăturilor lui Zamolxis,
Socrate, Platon şi mulţi alţi iniţiaţi iluştri ai antichităţii au
considerat că acestea au fost dintotdeaun a parte din
focul adus de Prometeu din ceruri şi au stat la baza
cunoştinţelor magice ale civilizaţiei noastre. Ritualurile
descrise de Mihail Sadoveanu pot fi interpretate ca fiind
cele uzuale oricărei religii, deci şi celei creştine, dar
preocupările sale masonice i-au determinat interpretările

47 Radu Cernătescu, Literatura Luciferică, Cartea Românească, 2010

întâlnite în scrierile sale.48 Microcosmosul şi
macrocosmosul se întrepătrund în desfăşurarea epică a
romanului sub influenţele axiomelor martiniste.

Cum spunea Vasile Lovinescu: cerul exterior a
adevărata cale spre cel interior căci în esoterism drumul cel
mai scurt între două puncte nu este numaidecât
dsreapta.Mersul iniţiatic e în zigzag şi chiar cu dări înapoi.poi,
punctul cel mai sus se reflectă în cel inferior. Dar pentru a te
putea să luneci de+a lungul verticalei din punctul cel mai
înalt al Cerului exterior, în punctul suprem al Cerului
interior, trebuie să escaladezi pe primul, şi asta nu se poate
face devât printr’un mare zbor în spaţiu. Autorul eseului
privind creanga de aur a lui Ion Creangă, hermeneutul
tuturor poveştilor iniţiatice a marelui nostru povestitor a
accentuat permanent asupra originilor ancestrale a
acestor mituri transformate în căi ale cunoaşterii cu
caracter exoteric de către învăţătorul ce premerge cu un
secol Ceahlăul romanelor ce asociază istoria cu iniţierea
şi perpetuarea conştiinţei naţionale. Acuzat că prin
internaţionalismul proletar sau ocult al masoneriei el ar
fi fost un trădător al românismului, prin aceste
capodopere în proză, Mihail Sadoveanu demonstrează
că rămâne un Kogaion în slujba lui Prometeu şi al lui
Zamolxis. Maeştri ai cultului învierii, preoţii tradiţiilor
geto-dace ajung la o tradiţie pre-creştină sau precursoare
a creştinismului în trecerea Tatălui spiritual în Fiul
spiritual întru divinitatea care întregeşte veşnica treime
prezentă în întreaga conştienţă a omenirii.

48 V. Danacu, D.Huţuleac, Despre un alt Mihail Sadoveanu, Rovimed
Publishers, 2011
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Faptul că în diferitele părţi ale lumii întâlnim o
diversitate de interpretări privind existenţa lui
Dumnezeu, marii iniţiaţi încercând să adapteze viziunea
asupra divinităţii de la tradiţie la posibilitatea oamenilor
de a percepe învăţăturile, nu înseamnă că actul simbolic
de a personaliza energia primordială trebuie blamat. El
se datorează pilonului material excesiv în jurul căruia se
dezvoltă paradigma socială a ultimelor secole.

F. Schuon spunea că simbolul nu e nimic altceva decât
realitatea simbolizată atât că ea se găseşte limitată în asemenea
măsură existenţială cât îi permite materializarea sa.49 Faptul
că există semne de recunoaştere şi coduri de conduită în
templu, în treptele succesive ce duc la iniţierea
personajului principal demonstrează, trecerea acestuia
conduce la esoterism sublimat din exoterismul universal
religios, deformare a creştinismului timpuriu. Scuturând
de pe noi pulberea şi amintirile, vom veni şi noi acolo cândva
ca să înflorim, spune Kesarion Breb, când moartea
împlineşte viaţa bătrânilor Filaret. Este o asemănare cu
moartea omului şi învierea noului preot, o floare de
gheaţă, cum este denumit al 33-lea Deceneu. Drumul său
este prin trecerea punctelor cardinale, înspre nordul
îngheţat. Şi tot de la răsărit, Sadoveanu apreciază că avea
să vie asupra lor duh de destrăbălare şi de spaimă.

Ritualul este şi căutare şi destin. Dacă nu te trezeşti
devreme, n-ai să vezi niciodată soarele răsărind. Dacă nu te
rogi, deşi Dumnezeu e întotdeauna aproape, niciodată nu vei
reuşi să-I observi prezenţa, scrie Coehlo despre Inelul de
foc.50 Destinul e ceea ce cauţi, destinaţia e ceea ce găseşti, scrie
Kathleen McGowen.51

Pe cărările labirintului spaţial, de sorginte verticală,
personajul străbate o simbologie luxuriantă şi fascinantă
pe care este nevoit să o aprofundeze pentru a putea
ajunge în labirintul temporal. În tradiţia căii misticii
speculative nu efortul fizic, valea plângerii sau plăcerea
senzorială realizată de afectul uman sau iubire, sunt
primordiale ci rememorarea unei scări danteşti printr’o
geografie şi istorie înainte de toate simbolice. Itinerariul
este acelaşi, drumul iniţiatic strămutat din cele mai vechi
timpuri în ritualul început de fiecare dată de la orient. Ca
şi Coehlo călătorind spre răsărit pentru a se descoperi pe
sine în Aleph, Sadoveanu îşi conduce naraţiunea sub
călăuza stelară a tărâmului primordial. Milescu Spătaru,
Marco Polo, Panait Istrate se îndreaptă spre orizontul de
unde înflăcărata lumină călăuzeşte destinele întru
împlinire şi cunoaştere. Prometeu ne-a dat o creangă de
aur pe care avem datoria să o ocrotim, ea fiind esenţa
prezenţei noastre pe acest pământ şi, cum spunea Nikos
Kazantzakis, o eliberare a eliberării.

49 F. Schuon, Perspectives spirituelles et faits humains, citat de Vasile
Lovinescu, Însemnări iniţiatice, Ed. Rosmarin 1996
50 Paulo Coehlo, Aleph, Humanitas, 2011
51 Kathleen McGowen, Cartea iubirii, RAO 2011
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Nichita DANILOV

Chipuri
Chipurile tăcute ale trecătorilor
(un’, doi trei ş.a.m.d.)
urcate şi coborîte
unul cite unul şi apoi
două cîte două
şi, în fine, toate laolaltă
cu ajutorul unor scripeţi
pe terasa blocului şi înapoi pe trotuar
(se folosesc plase de prins
fluturi, sacoşe obişnuite, dar şi năvoade sau

crîsnice,
în care atîrnă ierburi, scoci, melci,
moluşte sau alte animale marine)…
Da, pe terasa bocului turn
unde deje au fost aduşi paşii,
astfel că se aude o leorpăială,
un clipocit continuu (lip-lip-lip şi
lipa-lipa-lipa, ţur-ţur-ţur ş.a.m.d.):
unicul scop al acestei mişcări perpetue
fiind mişcarea însăşi,
mişcarea în sine
care dă naştere la nemişcare.

…Abandonate pe trotuar
sau chiar în mijlocul străzii
stau trupurile drepte ca nişte lumînări
deposedate de chipuri şi măşti,
încearcă să-şi acopere cu mîinile
locul unde s-a aflat cîndva, nu de mult, faţa
dar dau mereu peste gol
dau peste un vîrtej

care îi absoarbe încet înlăuntru
astfel încît din fiecare trecător
rămîne doar o pată,
străjuită de mucuri de ţigară
sau de alte lucruri mărunte
(o brăţară, un ceas, o legătură de chei,
uneori nişte tocuri, o poşetă,
un ruj, o oglinjoară sau un portofel burduşit cu

bancnote),
Un lichid galben, amestecat cu ceva verde
se prelinge peste pantofi
pierzîndu-se odată cu amurgul în piesajul

noptatic,
cînd chipurile trase pe sfori
sînt coborîte iarăşi şi iarăşi pe scripeţi
înghesuite în vitrine sau pe galantar
în magazinul aflat la parter.

…Buzele dorm, pleoapele clipesc alene,
capetele mişcă uşor din urechi
încercînd să asculte muzica sferelor,
după care se pleoşteşc
scurgîndu-se încet de pe umeri pe duşumea şi

apoi,
pe sub uşă, pe trotuarul luminat de paşi

umezi…
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Stîlpi de înaltă tensiune
Vreme de șapte ceasuri
am rămas agățat de cabluri
în bătaia vîntului. Aș putea reproduce cu exactitate toată scena;
îmi aduc aminte de fiecare
sunet pe care l-am auzit,
de fiecare miros, de fiecare adiere de vînt.
Orașul de pe cele șapte coline
se întindea ca în palmă.
Vedeam în stînga Turnul Golia,
Palatul, iar în dreapta, Eternitatea, străjuită de coroane și sicrie,
Kanta și Fulger ce lunecaseră la vale .
Deasupra pluteau nori ca niște baloturi de paie,
rostogolindu-se spre soarele
ce tocmai da să apună.  Iar jos,
la picioarele stîlpului de înaltă tensiune
se învîrtea haita de cîini,
(sau poate doar umbra ei),
în mijloc ca o statuie de piatră - cățeaua Colly,
(sau poate doar cu umbra ei)
amușinînd aerul încins,
dar fără să scoată un sunet. Am stat acolo mult timp,
răstignit pe cabluri,
cu vioara în mîna stîngăși în dreapta arcușul,
cu părul vîlvoi și nările fumegînde,
pînă au venit prietenii mei,și m-au dat jos de pe stîlp
folosind o scară împletită din frînghii nevăzute, pe care s-au urcat pe rînd;
(între timp o mulțime de oameni
se adunase, cu mic cu mare,
în jurul stîlpului și mă arăta cu degetul).
vedeam deschizîndu-se și închizîndu-se guri,
dar nu auzeam nici un sunet,
ca și cum mulțimea aceea de capete
ar fi fost închisă într-un acvariu
alături de haita de cîini
care acum i se gudura la picioare.

...Vedeam fețele cum se lărgesc
sau se subțiază, luînd forma unor ciocuri și rîturi,
apoi alte forme, din ce mai mici,
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mai abstracte, mai greu de perceput:
vedeam cercuri, triunghiuri, hexagoane, silabe și sfere
conținînd alte triunghiuri,
cercuri, hexagoane, silabe și sfere înscrise în ele,
iar în interiorul acestora,
mereu alte figuri și alte sfere și tot așa mai departe,
potopite de-o lumină sinilie,
acoperite de semne ciudate
ce semănau cu niște hieroglife sau cu o scriere cuneiformă
semănînd cu niște tablițe de lut transparente,
ce se dizolvau încetul cu încetul
într-o apă care devenea,
ba roșie, ba verde, ba gălbuie...

...Și soarele ce se lăsa la orizont,
se transformase într-un obelisc negru de lumină...

Am privit din nou orașul
așezat pe cele șapte coline
crucile, ceasul din turn și Mitropolia
se clătinau ca niște umbre
înaintînd încet spre stîlpul de stăteam agățat. Apoi mișcarea
a devenit din ce în ce mai
precipitată, mai puternică, de nestăvilit:
atrase ca de-un vîrtej,
clădirile, străzile, oamenii, mașinile
au început să se-nvîrtă în jurul meu. Lucrurile năvăleau peste mine,
se cufundau în mine, dispăreau
înăuntrul meu ca într-un hău fără fund. Am privit în zare,
doar obeliscul soarelui strălucea la orizont,
aruncîndu-și umbra neagră peste coline. În locul
unde fusese așezat orașul,
se întindea acum pustiul.

...Și busc m-am înfiorat și m-a apucat teamași am început să urlu în tăcere,
înlăuntrul meu, în care se adunaseră umbrele și cîinii,
însă de pe buzele mele uscate ca iasca
nu ieșea nici un sunet.Și atunci am auzit cuvintele lui Iov
susurîndu-mi la ureche:
”Poate omul muritor să stea drept în fața ochilor lui Dumnezeu?”
”Poate”, mi-am zis. Și iar am auzit susurînd același glas:
”Nenorocirea nu răsare din țărînăși suferința nu încolțește din senin,
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omul se naște ca să sufere, după cum scînteia se naște
ca să se înalțe la cer...” Și mi-am zis:
”Acum cînd tupul meu e  un vîrtej de lumină,
de ce mă-ncearcă disperarea de a fi?”Și am mai zis: ”Voi încerca să dezleg singur
nodurile cu care sufletul mi-a fost
legat de acest trup,
prin intermediul minții..”
...Și pe măsură ce strigam, pe măsură ce mă tînguiam,
am văzut cum pustiul începe să se anime,și cum întunericul începe să se risipeascăși cum obeliscul negru al soarelui
prinde un contur de lumină și cum casele, străzile,
bisericile și orașul întreg
revin toate la locul lor. Am privit din nou sub mineși am văzut aceleași chipuri
cum se clatină încet ca într-o apă stătută,
luînd forma unor boturi de cîine,
apoi forme din ce în ce mai abstracte,
reduse la linii și puncte;
am privit atent fiecare chip
în care eram reflectat și care se reflecta în mine,
pătruns de un sentiment de neliniște și teamă:
era ca și cum aș fi căzut eu însumi
în interiorul fiecărui omși de acolo aș fi încercat
să ies la surpafață cățărîndu-mă cu degetele în carnea moalea și dureroasă,
încercînd să aduc la suprafață
chipul lăuntric ca pe o efigie,
dar pe măsură ce urcam,
efigia se topea asemena unei meduze lunecoase,
scurgîndu-mi-se printre degete
sau evaporîndu-se în aer...și în timp ce eu mă înălțam
urcînd din interiorul celorlalți,
ceilalți se scufundaseră la rîndul lor în mine,
căutînd cu mîinile deschise prin întuneric
fața mea lăuntrică multiplicată
în mii și mii de exemplare,
semănînd cu fețele lor,și i-am simțit cum urcă
dinlăuntrul meu la suprafață,ținînd în palme ca pe niște trofee,
efigiile găsite în întuneric,și cum acestea se zvîrcoleau
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între degetele lor scurgîndu-se asemenea
brațelor unor caracatițe înapoi
în hăul de nepătruns.

...Apoi am văzut țestele
strălucitoare ale ale prietenilor mei
înarmați cu bețe și frînghii
urcînd  spre cer pe scară nevăzută:
i-am văzut apropiindu-se,
devenind din ce în ce mai mai mari,
din ce în ce mai strălucitori,
cu umerii și cefele asemenea unor imense broboane de sudoare;
am văzut brațe și mănuși
încolăcind frînghii
în jurul umerilor mei,
în jurul pieptului,  în jurul coapselor,
a picioarelor, înfășurîndu-mă asemenea scutecelor,
frînghii ce se legănau în aer,
apoi începură să coboare spre pămînt...

...Mă simțeam greu, din ce în ce mai greu,
ca și cum aș fi fost alcătuit nu din carne,
ci din balast sau din pămînt,
ca și cum în trupul meu s-ar fi revărsat
saci întregi de balastși pe măsură ce coboram,
în contact cu aerul, balastul se întărea.

Am încercat să-mi mișc limba în gură,
dar ea rămînea înțepenită pe loc.  Am încercat
să-mi mișc pleoapele dar ele erau grele
ca niște porți de plumb împotmolite în nisip....
Pielea mea și buzele mele
erau ca niște dune de nisip în deșert,
peste care se rostogolea curgînd
asemenea unui rîu vîntul disperării de-a fi.
Chipurile mulțimii se mișcau din nou,
schimbîndu-și mereu forma și culoarea....

Apoi, în timp ce coboram, am văzut
mormintele ridicîndu-se în picioareși sprijinindu-se de cîrjiși am văzut sicriile dezlipindu-se ca niște sertărașe
acoperite de flăcări sinilii
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în care se aflau sufletele răposaților.
Mormintele lunecau la vale,și pe măsură ce înaintau pe străzi
lespezile și crucile se transformau în șenile...
...Apoi am auzit glasurile lor
rostind rar, sacadat:”Ieșiți din casele voastre de cărămizi,
ieșiți din locuințele voastre
de beton și de piatră și veniți în locul nostru,
dacă voi nu v-ați săturat de viață,
noi ne-am săturat de moarte...”
Dar oamenii se ascundeau în lăcașurile lorși nimeni nu îndrăznea să ridice glasulși să înfrunte morții, eu însă
am încercat să deschid buzele ca să-i înfrunt,
dar limba mi se lipise de cerul gurii,
astfel că nu am putut vorbi decît în gîndși în gînd le-am zis: ”Vin eu în locul vostru
ca să vă umplu cu golul meu eternitatea, iar voi,
ridicați-vă și veniți în locul meu,
agățîndu-vă lespezile grele de aceste cabluri!”
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Și morții pare-se că mi-au ascultat glasul,
căci am auzit ridicîndu-se de pretutindeni un murmur greu,
apoi murmurul crescu, transformîndu-se într-un val de tunete.Și eu am auzit un glas de foc, rostit de mai multe guri,
împletite într-o frînghie de flăcări: ”Dacă ne chemi,
o să venim!” Și veniră asemenea unui stol de corbi
așezîndu-se de o parte și de alta a brațelor  mele,
astfel încît la asfințit m-am văzut înconjurat de morminteși am auzit răsunînd înafara mea
un glas asemenea unei limbi de foc dansînd pe cabluri și zicînd:
”Noi am venit, acum vino tu și te așează în locul nostru....”
În timp ce ascultam, am văzut fiecare mormînt desfăcîndu-și lespezile
ca un sipet și am auzit sufletele morților,
tînguindu-se în beznă și m-am văzut și pe mine
întins în locul lor înfășurat în beznă ca într-un scutecși m-am trezit din reverie și am strigat:
”Morții cu morții și vii cu vii...”

... Și atunci am ridicat ochii din pămîntși am văzut stîlpii de înaltă tensiune
clătinîndu-se în stînga și în dreapta mea
îmbrăcați în odăjdii și prapuri,
cadelnințînd lumină și mi-am zis: ”Stăpîne, scoate
vidul din mine și umple-mi sufletul din nou de lumină....”
Iar prietenii care mă înveliseră într-o prelatăși mă duceau la vărsătoarea orașului au murmurat:
”Dacă omul nu e stăpîn pe sufletul său,
atunci cum l-ar putea ajuta Domnul ?!”
Au rîs și au adăugat: ”E vînăt...”
”Ba nu, e negru...”  ”Negru ca tăciunele.”
”Din pricina golului, din pricina vidului ce și-a găsit
sălaș înlăuntru său....” Și zicînd asta,
au golit o stilcă de vin, trecînd-o dintr-o mînă în alta,
după care au spus din nou: ”Cui pe cui se scoate,și vidul cu vid...” Au făcut cerc
în jurul meu și au început să danseze și să cînte cîntece deocheate.
Dansînd, m-au desfășurat din prelatăși m-au îngropat pînă la brîu în talaș umed, amestecat cu nisip.
În timp ce mă îngropau, au murmurat din nou:
”E negru. Negru ca tăciunele, negru ca smola...”
”Să scoatem negreala din el, căci împărăția lui Dumnezeu e aproape!”Și bînd au început să se învîrtească, momind vidul să iasă din mine.
Au adus cîrnăciori și mici,
au aprins focul din gunoiaeși au prăjit carne învîrtind-o pe țepușe,
astfel că fumul înnecăcios ce se ridica din vărsătoare
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se amestecă cu un altul, dulce, ispitior.
Am simțit că mîiinile mele începură să se dezmorțească,
iar limba se mișcă lovindu-se de cerul gurii.
Îngițeam în gol, salivam de durere, iar ei,
privindu-mă, au zis: ”Iată se mișcă
golul din el. Se mișcă vidul din interiorul lui.
Îl vom scoate afară și-l vom face să cînte cum vrem noi...”Și atunci unul din ei apucă mîna mea
care ținea vioara și începu s-o ciupească de corzi,
iar alții cîntau scîrțind din arcuș. Între timp vidul din mine
răbufnea afară pe nări și pe ochi,și pe toate deschizăturile
întinzîndu-se grămezile de cîrpe fumegînde din vărstoare...
”Cui pe cui se scoate”, au repetat ei,și apoi au lălăit: ”Gol iese omul din pîntecele mamei lui,
iar golul se cuibărește înlăuntrul luiși nu-l părăsește pîn’ la moarte...” Ba îl părăsește, au adăugat,
îmbrăcat în costum de mire,
cu hîrțoagele rațiunii pure îndesate în buzunar,și cutia de vioară sub braț...”
...I-am zărit apoi răscolind de zor prin gunoaie,
scoțînd tot felul de sfori, de cabluri și baterii
pe care le-au adus și le-au pus grămadă în fața mea...
”Cui pe cui, se scoate au repetat”,
apoi au făcut o coroană de sîrmă și mi-au pus-o pe frunte,
au prins-o de cabluri și m-au conectat-o la baterii....Și am văzut atunci din nou vidul adunîndu-se în jurul meuși luînd forma unei haite de cîini luminoase...
”Cîntă!” mi-au poruncit, răsucind comutatorul,
am simțit cum pătrunde din nou întunericul în mineși am început să-mi mișc ca un manechi în brațeleși să cînt cîntecul acela pe care-l cîntasem,
cu o zi mai înainte, pe strada Fulger,
colț în colț cu Trompetelor,
la o nunta cîinească... Amin.
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Nunta cîinească
Tîrîndu-mă mahmur dimineața spre casă,
cu vioara atîrnînd într-o mînă și cu arcușul sub

braț
(tocmai se crăpa de ziuă,
pe străzi, nici țipenie de om);
cotisem din Podul de Fier
pe strada Eternității, apoi pe Kanta,
o stradă mobilă
străjuită de coroane și sicrie,
ce părea să mă urmărească-ndeaproape
(o luam la stînga și ea se lua după mine,
o luam la dreapta,
și ea, ocolind cîteva case,
îmi ieșea înainte,
coteam după colț,
și ea cotea după colț,
în fine, nu insist, poate nu mă urmărea nici o

stradă,
eu însă trăiam cu acuta senzație
că sînt urmărit!)...
Era primăvară, cireşii şi vişinii dăduseră în

floare,
pe străzi nici țipenie de om –
cînd deodată cotind la stînga,
pe strada Fulger, colț în colț cu Trompetelor,
am dat peste o nuntă cîinească....
Erau îmbîrligaţi acolo
un buldog francez şi o doamnă Collie,
în timp ce alţi şapte cavaleri
(toţi maidanezi) îşi aşteptau cu nerăbdare

rîndul.
Oraşul dormea dus,
nu se auzea nici un sunet, nici o mişcare...
Am stat în fața lor
încremenit ca o statuie,
schimbîndu-mi din cînd în cînd greutatea
de pe un picior pe altul:
am strigat cuţu-cuţu,
am strigat ham-ham,
am schelălăit, am lătrat, am urlat:
m-am tîrît în jurul lor în patru labe.
Cîinii însă îşi vedeau liniştiţi de nunta lor,

ingnorîndu-mi cu desăvîrşire prezenţa.
Era ca şi cum n-aş fi existat  pentru ei
sau dacă existam, existenţa mea
nu prezenta nici un interes pentru simţurile

lor
copleşite de un singur miros,
pe care îl simţeam şi eu în jur,
amestecat cu cel de cireşi şi de vişini potopiţi

de floare...
M-am tîrit din nou
în jurul lor în genunchi,
(strada Kanta se tîra și ea după mine!),
am scîncit, am mîrîit, am urlat
(strada scîncea, mîria, urla odată cu mine!)
mi-am aprins o țigară
și am suflat un nor de fum peste ei,
am luat o banconotă de un milion
și i-am lipit-o cîinelui pe frunte,
l-am ciupit de urechi,
l-am tras de labe,
am făcut tot efortul
ca să mă fac remarcat,
el însă mă ignoră cu desăvîrșire.
M-am întrebat atunci
dacă nu cumva visez,
sau dacă mai sînt încă viu,
m-am ciupit de obraz,
da, eram treaz, eram viu,
îmi simțeam dureros unghiile înfipte în

carne...
În mahmureala aceasta a mea,
casele, strada, copacii şi cerul
se balansau învîrtindu-se odată cu mine...
Mă simţeam nu ştiu cum
mai aproape de mine şi de Dumnezeu.

Am continuat să mă agit,
să mă învîrt în cerc,
să scheaun, să urlu,
cîinii însă continuau să-mi ingnore prezența.
(strada Kanta potopită de flori și coroane
se învîrtea odată cu mine!)
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Era primăvară, cireșii și vișinii dăduseră-n
floare,

pe străzi nici țipenie de om.
Ce fel de cîini sînt aceștia? mă întrebam.
De ce nu scheaună,
de ce nu latră, de ce nu urlă,
de nu se reped să mă muște,
odată ce-i asmuțeam?
Poate că sînt morți și le văd doar specterele?
Nu, îi puteam pipăi,
le simțeam mirosul acru,
le simțeam respirația.
Erau doar transpuși,
erau căzuţi prada ritului...
și totuși în ochii lor
nu vedeam nici un fel de bucmurie,
ci un fel de tristețe, un fel de resemnare,
ca și cum n-ar fi participat
la o nună, ci la o înmormîntare...
În sfîrșit, după mult timp,  m-am recules şi

culegînd de pe jos
arcuşul şi vioara plină de salivă și praf
m-am ridicat din nou în picioare...
(Potopită de flori strada Kanta
s-a ridicat și ea o dată cu mine...
Ce fel de stradă e aceasta,
m-am întrebat, de ce mă urmărește?
Poate că nu e stradă, mi-am zis,
ci altceva, un gînd, o obsesie
de care ar trebui să încerc să scap,
chiar dacă faptul acesta
ar fi pentru mine acum destul de dureros;
în fond, mă obișnuisem cu ea –
simțind-o aproape eram pătruns
de un sentiment de siguranță...)

.... În fine m-am ridicat,
am stat o vreme în cumpănă,
apoi aplecîndu-mi bustul
spre grupul statuar aflat într-o spasmodică

mișcare,
(împodobită cu panglici și coroane,
strada se aplecase și ea!),
am început să cînt un marş nupţial;

dar poate că din pricină că eram beat și
reflexele îmi erau
amorţite,

sau poate că nu eram departe de cimitir,
sau poate din pricina privirii lor,
pe care încercam s-o definesc,
dar n-o puteam defini,
marşul aducea mai mult a prohod...
Inima îmi devenise pe nesimţite grea,
iar sufletul îmi era bîntuit de gînduri sumbre.
Umbrele copacilor tremurau
trist în lumima dimineţii.
Eram bîntuit de presimţirea că nunta aceasta

cîinească
o să se sfîrşească prost;
și aşa a fost să fie: presimțirile mele n-au dat

greș.

... A doua zi dimineaţă
haita aceasta veselă în ritualul ei
fusese momită (în apropiere,
pe Kanta, colț la colț cu Fulger,
se afla un restaurant chinezesc)
de cheleneri îmbrăcaţi în fracuri impecabile,
care i-au dus la bucătărie
şi i-au măcelărit rînd pe rînd
retezîndu-le capetele dintr-o singură lovitură,
iar bucătarii mînuind
cu dexteritate satîrele au preparat
din carnea lor bucate alese
pentru clienţii amatori de senzații exotice...
A scăpat doar căţeaua Collie,
care, după cîteva luni, a fătat undeva, la

subsol,
printre țevi, coroane veșetejite și sicrie,
şapte căţeluşi roşcaţi...

...Îmi aduc aminte și acum de dimineața aceea
cînd tîrîndu-mă mahmur pe străzi
cîntam la vioara...
Orașul dormea dus:
pe străzi nici țipenie de om.
Era ca și cum aș fi cîntat
la propria meau nuntă
sau, mai bine zis, la propria mea

înmormîntare...
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Petru SOLONARU

Camil
Petrescu şi
numirile
Atenei...

iind vorba de un mit, Patul
lui Procust, voi începe cu o

triadică poveste: Încă din vremea
primordiilor omul s-a trezit rânduit
între oglinzi, trei la numă-rare. Cele
ale lucrurilor, puse faţă în faţă, îi
arătau nimicul, lumea înşelătoare a
risipirii şi uitării. Firul. Trupul.
Semnul. Spre a nu uita de tot, (fiind
după chipul şi asemănarea
divinităţii), i-a fost dăruită aducerea
aminte prin oglinzile sineităţii, ale
numirilor înmirătoare, ce, întreză-
rind lumina, îi accentuau vecinătatea
cu beznele. Desfăşurarea firului.
Sufletul. Semnificaţia. De aici a
început jocul dintre Lethe (cufun-
darea neantică în ,,ceea ce nu este’’)
şi Alethe(ia) ( amintirea a ,,ceea ce
este’’). Urzeala pasiunilor şi percep-
ţiilor era strânsă de firul ,,bătăturii’’
psihice sub o înfirare. Dar, pentru că
timpul a zămislit şi a treia parcă, pe
Atropos (Morta), cea a tăierii firului
în Nod (taină), urma şi ultima oglin-
dă, Oglinda Sacră. Moartea întru
nemurire. Era oglinda revelării,
mântuirii, adeveririi esenţei, a
Sensului. Cea care arată de-nevă-

zutul, ,,vederea’’ aievea. Însă pe
aceasta o primeşte prin exitus. Şi
cine?... Închematul. Numai... Por-
nind de la interpretarea oglinzilor
dintâi şi până la cea siderală, intuim,
aşadar, calea naşterii poesiei: acea
damnaţie la ne-uitare ce dă nume
întruna înnădirilor sacrului. Morala:
Trecerea de primele două vămi
oglindale (a semnului şi a semnifica-
ţiei), ca metaforă a drumului,  este a
catharsisului, însă într-o mistuire a
cenuşei, când călătoria spirituală sub
timpuri şi fatalităţi porneşte de la
iluzia adevărului (părelnicul, pentru
care avem dezlegare ) şi se întregeşte
în adevărul iluziei (Marea Tăcere,
unde nu ne bucurăm de încuviinţa-
re). Putem fi, ca ordine, Torcătoarei
Clothos, în limba de lemn (patul
procustian disciplinator) şi uneori,
sub dreapta măsură a Depănătoarei
Lachesis, în ieşirea din labirintul
referenţial, prin alegere. Totuşi nu
ne este hăruită la toţi, într-o
,,aprindere incombustibilă’’, Retor-
cătoarea neîntoarcerii, Atropos,
(înturnătoarea la lumina necreată),
căci suntem numai chenarul, nu
lăuntrul de unde Punctul, Unul,
joacă destinele.

Am creionat aceste contururi de
nouă poveste cu încredinţareacă
romanul lui Camil Petrescu, deşi la
un prim strat de lectură trece a fi
doar al existenţei, se dezvăluie totuşi
ca unul de poetică-metafizică, de
cunoaştere esoterică, a intelectua-
lului, într-o societate obtuză,
agresivă, procustiană. Asistăm la o
infiltrare a mitului în carte, cosmicul
şi umanul regăsindu-se sub umbrela
memoriei.  Astfel istorisirea afirmă
că un brigand, Damastes (Procrus-
tes), închidea drumul călătorilor
dintre Megara şi Atena şi-i silea să
se aşeze pe unul din paturile-i  de
aramă cu un scop absurd: voia ca
toţi să se potrivească paturilor sale,
folosind, în afara forţei, un tertip:
celor înalţi le oferea patul scurt, ca
apoi să le reteze membrele priso-
selnice lungimii aşternutului; celor
scunzi le rânduia  patul lung şi îi
extindea pe proporţia acestuia. Se
înţelege că nimeni nu supravieţuia
,,politicoaselor modificări’’.  La un
moment, eroul Tezeus, se luptă cu
prigonitorul, îl răpune , dându-l
propriului supliciu. Însă patul
rămâne...Amintind de somn, patul
(mitului) ne îndreaptă către uitare,

F
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deoarece, cum se ştie, râul Lethe
ocoleşte în Infern peştera Hypnos.

Putem recunoaşte o asemănare
între mit, carte şi povestea de mai
sus, întrucât toate trimit la itinerarul
iniţiatic al iluminării pe trei ierarhii:
prima, despre cum se manifestă
lucrurile, copii ale ideilor, anume
cum îl poţi evita pe Procust doar,
păcălindu-l şi păcălindu-te, a doua,
ce semnificaţie au umbrele (cuvinte-
le, semnele, aparenţele), când, prin
inteligenţă şi putere creatoare, îl poţi
anihila pe sfidătorul tâlhar, dar
rămânând matca sa, şi a treia, când
se pune întrebarea despre sensul

luminii necreate, adică ,,de ce sunt
cele ce sunt’’, când treci de umbre (te
dezbraci de ele), dereferinţele lor,
chiar dacă printr-o operaţie intelec-
tuală obiditoare, şi vezi, în sfârşit,
Atena.

Observăm că nu întâmplător mitul
se desfăşoară pe direcţia liniei dintre
Megara şi Atena, de la vest la est,de
la declin la înălţare, căci, amintesc,
Megara e poziţionată la asfinţit faţă
de Atena, care, astfel, va reprezenta
mereu răsăritul (ivirea!) pentru
Megara. Prin urmare, cel plecat din
Megara va accedespre locul epifa-
niei solare, aici în ipostaza

înţelepciunii, Atena. Mai ştim că
spaţiul descinderii este Megara,
ironizată de rivala-i Atena ca fiind o
cetate a confuziei, a îngustimii, a
controversei (chiar a dăruit lumii o
şcoală a eristicii filosofice!), lesne
locuită de cei ca Damastes. Persifla-
rea avea explicaţia că între cele două
cetăţi, secole de-a rândul, s-a dus o
ceartă pe heghemonia Salaminei. (În
paranteză: a nu uita,  Megara era
totuşi patria lui Teognis şi Euclid!).
Va să zică, se proiectează un drum
iniţiatic de la crepuscul-declin, spre
aurora-înălţare.

Nămetenia şi patul său, în naraţiu-
nea lui Camil Petrescu sistemul
constrângător al realităţii imediate,
va fi zădărnicită de Tezeus, repre-
zentând forul interior al gândito-
rului ce se descătuşează de aparent
cu scopul de a răzbate spre sens.
Cugetătorul, aşadar,când află că în
oglinda sinei a fost pus un grăunte
al divinului, respinge spectrele
(Megara, lumea înserării confuze),
plăsmuieşte pânza iubirii spirituale,
cea a doritorului Eros de frumoase
lucruri, prin căutarea jumătăţii
pierdute, ca, în chipul acesta, parte
cu parte să dea întregul. Adică,
dând urmelor (cuvintelor) infuzare,
trans-cendenţă, sens. O ieşire din
crivatul izolator către ,,orbire’’. Căci
doar cei orbi văd ceea ce nu se vede.
Lumina. Atena soarelui răsăritor!
Cei iubiţi în propria lor iubire.
Asemeni lui Orfeus, în alt registru,
,,lucizii’’ lui Camil Petrescu se
izbăvesc de dra-gostele
contingentului, de Euridice, alegând
poteca noimei. Este aici ideea
sacrificării iubirii terane pentru cea
solară, spre a re-intra  în perimetrul
marilor mistere ale cosmicităţii.
Personajele pătrund  în ,,hora
ielelor’’(ideilor), spre ceruri de eter,
sfârşind tragic ca viaţă, dar căpătând
salvarea lucorală în orbirea
văzătoare a ne-văzutului. Cu moar-
tea, eroii camil-petrescieni primesc
nemurirea. Capătă privilegiul de a fi
,,văzuţi’’ de divinitate.  Structura
epistolară a cărţii trimite la dialogul
oglinzilor lucrurilor ce semnalează,
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în primă citire, nimicia. Însă aproape
se înfiruieşte, odată cu fabulatoriul,
şi semnificaţia ideală, adică reflec-
tarea lumii senzoriale purificate  în
lumea absolută, somnul perindând
în visul sapienţial, într-o râvnire  a
tăcerii. ,,Iatacul’’ este aşadar ochiul
erotismului profan, care fragmentea-
ză realitatea funciară, efemeritatea,
limita, bogăţia erorii, ambiguitatea,
ignoranţa şi frica, în schimb, cunoaş-
terea înseamnă privirea ,,orbită’’
căreia i se revelează invizibilul,
dezmărginirea, sustragerea clipei
din timpul profan, adevărul sfânt.
Ucigând spaima de moarte (patul
procustian), personajele ucid moar-
tea, dobândind nemurirea. Moartea
simbolică este ,,trecerea’’decindeală
a albiei dintre pământ şi cer. Cu
descifrarea poveştii arhaice intrăm
în metafizică, deşi acolo, părelnic,
lipsesc noţiuni de acest gen. E de
remarcat faptul că între fenomenele
imediatului şi numele din trans-
cendent se ţese o pânză participa-
tivă, dându-le celor dintâi o valoare
semnificatorie, sub contaminarea
ascunsă a celor fiinţiale. Faptele,
mişcările celor de pe scenă capătă
puteri de dincolo, obţin perenitate.
Întrucât ele, cândva, la o altă scară,
au mai fost ctitorite, societatea nu
face decât să imite ceea ce s-a mai
întâmplat la începuturi în miezul
universului. Ea mimează  stratul şi
isprăvile lui Damastes, ca accesul la
centrul lumii şi înţelepciunii, la
Atena, să se întâmple în deşertăciu-
ne, iar tranzitarea de la efemer la
realitatea eternă, de la om la zei să
simbolizeze doar o himeră.  Contra-
punându-se  socialului încătuşelnic,
cei ce reflectează, cei ce trec de
oglinzile primare, prin iniţiere
sacrificială, ajung în receptacolul
deplin al  geometriei căutătoare
dePunct. Semnele repetă mimic, în
sens invers, de la margini la centru
Creaţia, cunoaşterea centripetă,
directă, a vederii. Se face (re-face)
ceea ce paradigmatic au închipuit
zeii, eroii.  Pe când  lumea civilă
opresivă reformulează şi ea în
retorta-i isprava lui Procust, cunoaş-
terea centrifugă, indirectă, a privirii.

Interesant este că pe acesta îl
anulează chiar Tezeus, fiu al cetăţii
Atena. Astfel mai câştigăm un
înţeles: Nu oricine poate ajunge la
Atena, dacă nu are în sine deja,,o
Atenă’’,  locul  unde trece osia lumii,
unde pământenii vorbesc adamic cu
Cerul, cu răsărirea. Lecturăm în
roman eşecuri existenţiale, iubiri
fără noroc, într-un pat al
nepotrivirii, deci umbrele, ca un
prim  răzor de dumerire. Îndată, se
difuzează în palimpsest şi al doilea,
cel al transferului spre înţeles, drept
hermenee, ascuns ce se arată,
Cuvânt, ogradă prejmuită de tăcere
necălcată de pustie...

Dar patul supravieţuieşte lui
Damastes. Societatea impune vizio-
narilor canonul său. A-l  depăşi stă
într-o dezlegare, aceea când artistul
descoperă în lăuntrul sinei sale
deodată ,,alt-ceva’’-ul, când observă
că marea Creaţie e înfăţişată, re-dată
acolo; iar el, prin gând, a dedus-o...
Umbra se vede umbră! Un ,,întru-
câtva’’ s-a descoperit ,,altminteri’’ în
inferare divină.  Poarta de a intra în

Atena va fi doar aceea a în-oglindirii
(,,alt-ceva’’-ul), folosind oglinda
(,,ceva’’-ul), scăldarea în întrebare,
contemplarea. Prin despuierea de
părelnicii, patul  tridimensional este
adus la Punct, la Unul. Astfel se
restabileşte echilibrul cosmic tulbu-
rat de prezenţa lui Procust, a
buimăcirii uzurpatoare ce a
confundat Megara cu Atena. Cartea
lui Camil Petrescu ne aminteşte că
nu se cuvine să agonisim doar
semne (patul uitării), ci să primim
lămurirea Atenei. Astfel posteritatea
patului procustian trece  în cheia
deschiderii punctului.

Elevaţie intelectuală, oscilând
între investigarea vieţiicotidiene şi
pura speculare abstractă, sub amin-
tirea că arta este un templu al Tăcerii
vindecător de privire, romanul lui
Camil Petrescu, ,,Patul lui Procust’’,
impune în literatura română spiritul
esenţialismului, al vederii, jocul ca
experienţă sapienţială dintre Lethe
şi Alethe(ia) în numirile Atenei...

♦
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Constantin COROIU

Un minut cât o
eternitate

m recitit biografia „Titanul–viaţa lui
Dostoievski”a lui L. Grossman. Autorul
evocă epoca marelui scriitor şi

atmosfera de unică emulaţie pe care a
cunoscut-o viaţa literară şi artistică din Rusia
secolului al XIX-lea. Păstrând proporţiile, aş
putea spune că există, din acest punct de
vedere, unele similitudini cu ceea ce s-a
petrecut la noi. Celor doi poli de acolo – Sankt
Peterburg şi Moscova – corespunzându-le aici
Iaşul şi Bucureştiul.  Numai atunci (în acel
veac) şi numai acolo a fost posibilă apariţia
unor scriitori ca Gogol, Tolstoi, Dostoievski
sau Cehov. O mărturie a soţiei lui Dostoievski,
Anna Grigorievna, mi se pare, şi din acest
punct de vedere, elocventă. Aflaţi la Geneva,
unde locuiau într-un somptuos peisaj montan,
Dostoievski se simte apăsat, deprimat. Îi lipsesc
spaţiile întinse şi aerul de acasă, simte că „i se
îngustează orizontul” şi că „n-ar putea scrie
aici nimic de valoare”, motiv pentru care soţii
Dostoievski hotărăsc să se întoarcă grabnic în
Rusia. Dar nu era vorba doar de geografie şi,
aşa-zicând, de ambianţa cosmică, ci mai ales de
spiritul locului. Chiar dacă am crede că marii
creatori, marii scriitori, precum cei pomeniţi,

sunt nişte trimişi, nişte programaţi din alte sfere,
tot nu am putea să facem abstracţie de locul şi
timpul în care ei s-au născut, s-au format şi au
scris, de climatul politic, social, moral şi, fireşte,
cultural al epocii în care ei au evoluat,
asumându-şi destinul ce le-a fost hărăzit. „O,
Sonecika! – îi scria Dostoievski nepoatei sale
când era deja celebru. Dacă ai şti cât de greu e să
fii scriitor, adică să suporţi această ursită!” (Iar un
român, şi el genial, cine altul decât G.
Călinescu, parcă încuviinţează: „Căci talent
înseamnă suferinţă”). Şi cum să nu fie greu când
rescrii de opt ori „Idiotul”, când arzi întreg
manuscrisul romanului „Crimă şi pedeapsă” şi
scrii un altul cu aceeaşi temă (obsedanta temă
de care era chinuit şi Marin Preda) şi cu acelaşi
titlu, când anulezi 15 coli din „Demonii” şi o iei
de la capăt, cu primul cuvânt?! Dar nu stau
oare la originea acestui efort, cu adevărat
titanic, un moment şi un fapt pe care
Dostoievski le-a purtat totdeauna în suflet şi le-
a repovestit aproape religios în Jurnal? Este
momentul de neuitat când Nekrasov
izbucneşte în plâns la lectura manuscrisului
nuvelei „Oameni sărmani”, atunci a unui
ilustru necunoscut care tocmai obţinuse titlul

A
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de inginer. Entuziasmat, tulburat, Nekrasov n-
a ezitat să-l înfăţişeze ca pe un trofeu severului,
„înfiorătorului” Belinski, instanţă critică supre-
mă, un fel de Maiorescu sau poate mai degrabă
un Ibrăileanu rus, care îi şi dă sentinţa pe un
ton mesianic: „…preţuieşte-ţi darul, rămâne-i
fidel şi vei fi un mare scriitor!…”

L. Grossman povesteşte că, în aprilie 1874,
Nekrasov îi solicita lui Dostoievski pentru anul
ce urma un roman spre a-l publica, în foileton,
în „Otecestvennîie zapisk”. Scriitorul nu le
poate promite însă nimic lui Nekrasov şi
prietenilor săi care editau amintita revistă,
fiindcă se simţea obligat faţă de cei de la
”Russki vestnik”, cu care mai colaborase, şi
înţelegea să le fie loial. În paginile fostului
„organ liberal” cu care, de altfel, polemizase,
lui Dostoievski îi apăruseră, în foileton, „Crimă
şi pedeapsă” şi „Idiotul”. Încât, doar în cazul în
care revista moscovită nu ar fi avut nevoie de
un manuscris inedit al său, ar fi putut onora
cererea lui Nekrasov. Pentru a afla cum stau
lucrurile, se deplasează de la Petersburg la
Moscova. Cei de la „Russki vestnik” îi spun că
au „material” pentru anul 1875 şi anume, nici
mai mult, nici mai puţin, decât romanul lui
Tolstoi „Anna Karenina”, despre care
Dostoievski va spune că „nicăieri în Europa nu
există un roman ca acesta”. Timpul avea să-i
confirme pe deplin opinia, pe care, apreciază
Ion Ianoşi, „nu ar fi cutezat s-o exprime mulţi
ruşi şi la care confraţii occidentali aveau să
ajungă mult mai târziu”.

Întors la Petersburg, dezlegat de obligaţie,
Dostoievski îi oferă lui Nekrasov manuscrisul
romanului „Adolescentul” (cu subtitlul
„Însemnările unui tânăr”). Va fi publicat în
„Otecestvennîie zapisk” începând chiar cu
primul număr pe 1876 al revistei.

Ce competiţie! Se aflau aşa-zicând „în cursă”,
cu termenul lui Grossman, doi titani, poate cei
mai mari prozatori din toate timpurile, care
scriau în aceeaşi binecuvântată limbă, aveau
sub ochi aceeaşi complexă, nu o dată terifiantă,
realitate a Rusiei celei de-a doua jumătăţi a
secolului al XIX-lea, dar şi conştiinţa forţei ce

venea din adâncurile culturii unui mare popor.
„Crede cu entuziasm în poporul rus” – scria
Herzen despre Dostoievski. Aşa cum credea şi
Tolstoi. Ei se raportează unul la celălalt, se
stimulează reciproc, deşi nu s-au aflat niciodată
faţă în faţă. După apariţia celor cinci volume
din „Război şi pace”, roman considerat de
critici ca fiind „ceva nemaiauzit: o epopee în
formele contemporane ale artei”, Dostoievski îi
comunică lui Strahov că are intenţia de a scrie
şi el o epopee, precizând: „întregul concept va
necesita un mare volum, cel puţin ca cel al
romanului lui Tolstoi”. Era un reper catalizator
la care se raporta. În „Amintiri din Casa
Morţilor”, dacă ar fi să luăm un singur
exemplu, Dostoievski crease – cum observase
deja Herzen – fresce „à la Buonarroti”. De
reţinut că Dostoievski a atras atenţia în repetate
rânduri că nu a inventat nimic, totul s-a
petrecut mai întâi în cea mai concretă realitate a
uriaşei sale patrii.

Privesc din nou, stimulat de relectura biogra-
fiei la care m-am referit – o carte riguros
documentată, bine scrisă şi tradusă, din păcate
şi cu unele clişee de limbaj ale criticii socio-
logiste - portretul lui Dostovieski realizat de
V.G. Perov, la rugămintea lui P.M. Tretiakov,
fondatorul faimoasei galerii de artă din
Moscova, ce-i poartă numele. Era primăvara
anului 1872. Anna Grigorievna Dostoievskaia
povesteşte în memoriile sale că înainte de a
trece la lucru, pictorul i-a vizitat în fiecare zi,
timp de o săptămână, spre a-şi observa
personajul în diverse momente şi ipostaze
pentru a-i surprinde expresia cea mai
definitorie. Celebrul portret al lui Dostoievski
ieşit de sub penelul lui Perov este o capodoperă
a genului. Anna Grigorievna însăşi,  cunoscă-
toare ca nimeni altcineva a personalităţii
marelui scriitor rus şi, totodată, intelectual cu
un larg orizont cultural şi un gust estetic
rafinat, aprecia că Perov „a prins în portret un
minut de creaţie al lui Dostoievski”.

Un minut cât o eternitate!..

∆
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Jean-Patrick DUBRUN

Le Serpent vert
Jean-Patrick Dubrun (n. 1952) a studiat economia şi limbi străine, specializîndu-se

în limba germană la Goethe Institut din Munchen. Lucrează în domeniul
asigurărilor. Este preocupat de tradiţia vechilor constructori şi de simbolurile prin
care oamenii transmit adevărata cunoaştere spirituală. Este autor al cărţii Qu’est-ce
qu’un Aprenti Franc-Macon? (Editions Maison de Vie, 2010) şi al unei noi traduceri,
însoţite de comentarii, a Basmului lui Goethe: Le Serpent vert. Conte initiatique,
Editions Maison de Vie, 2010. Pregăteşte o nouă carte despre simbolismul celor doi
sfinţi Ioan.

Prezentare şi interviu realizate de Bogdan Mihai MANDACHE

Un imn al puterii vitale
-Sînteţi autorul unei noi traduceri, cu
ample note şi comentarii, a Basmului
lui Goethe. De ce era necesară o nouă
traducere?

- Das Marchen, literal Le Conte,
adeseori numită Le Serpent Vert, a
suscitat numeroase traduceri de la
apariţia sa în 1795. Una dintre cele
mai cunoscute în limba franceză, cea
a lui Oswald Wirth, datează din
1922. Recitind-o am găsit că stilul
reflecta epoca sa şi apărea puţin
desuet, preţios în mod inutil uneori.
Mai uimitor încă, deşi Wirth se
lăuda că era hermetist, comentariile
sale treceau complet de partea
dimensiunii alchimice a basmului
lui Goethe pentru a se concentra pe
o interpretare umanistă, simpatică
dar care mi se părea că trece pe lîngă
esenţial.

Lectura textului original al lui
Goethe, de o stupefiantă frumuseţe,

m-a provocat să-l fac accesibil
cititorului de astăzi, obişnuit cu un
limbaj simplu şi direct, lipsit de
înflorituri. Este vorba deci de a
„moderniza” Basmul fără a trăda
spiritul, exerciţiu cu atît mai dificil
cu cît se cunoaşte rigoarea ştiinţifică
pe care o aducea Goethe în
construcţia şi redactarea operelor
sale. Se cunoaşte adagiul: traduttore,
traditore. În fapt, a traduce, înseamnă
totdeauna a trăda puţin, căci
cuvintele capătă sensuri diferite,
după spaţiul în care se folosesc şi
după epocă. Das Marchen este cu
adevărat „în afara timpului” şi
merită reactualizat din timp în timp,
în aşa fel încît mesajul său, purtător
al unei învăţături universale, să fie
înţeles de noile generaţii.

Cînd traduci, afirma Goethe,
trebuie să atingi intraductibilul. Nu
pretind că am ajuns aici, dar cel
puţin am încercat, prin comentariile
şi interpretările care sînt în
continuarea traducerii, să mă
apropii, în aşa fel încît cititorul să fie

în măsură să perceapă esenţialul
acestei opere unice a marelui scriitor
de la Weimar.

- Das Marchen, Le Serpent Vert, „ne
face să ne gîndim la orice”? Este un
basm, o povestire simbolică?

- Formularea este a lui Goethe
însuşi. În Convorbirile unor
emigranţi germani, el spune unuia
dintre ei că Basmul „îi va face să
gîndească la orice şi la nimic
particular”. Aceasta traduce voinţa
autorului de a nu se lăsa închis în
nici un gen în particular, şi
aminteşte tuturor candidaţilor la
exegeza acestei opere că
interpretările nu se exclud unele pe
altele, ci se completează şi se
îmbogăţesc mutual. Fiecare dintre
ele oferă un punct de vedere util,
chiar dacă opera se poate citi pe
diferite planuri: ştiinţific, istoric sau
politic dacă vrem, dar de asemenea
şi mai ales masonic şi alchimic.

Acţionînd astfel, Goethe rămîne
fidel spiritului limbajului simbolic
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care este întemeiat pe ceea ce marele
egiptolog olandez Henri Frankfort
numea „multiplicitatea abordărilor”.
Spiritul operei nu se revelează decît
dacă se proiectează asupra ei lumini
multiple. Este ceea ce eu, foarte
modest, am încercat să fac în
comentariile asupra principalelor
personaje ale basmului. A înţelege
natura şi funcţia fiecăruia dintre ele
este indispensabil pentru a avansa o
interpretare a ansamblului istoriei.
Fiecare personaj este un arhetip,
personificarea unei puteri a naturii
care acţionează ca şi cum trebuie să
o facă, pur şi simplu pentru că
Opera „trebuie” să se desăvîrşească
şi trebuie dusă la capăt. Fluviul,
Luntraşul, Luminiţele rătăcitoare,
Şarpele Verde, Regii, Bătrînul cu
lampa, Bătrîna, frumoasa Lilia sînt
aspecte diverse ale aceleeaşi forţe,
ale aceleeaşi puteri, care curge de-a
lungul basmului şi pe care o putem
numi „Viaţă” sau „Lumină
creatoare”. Das Marchen este nu
numai o povestire simbolică dar este
un adevărat imn al puterii vitale.
Basmul descrie cu precizie procesul
de creaţie care face ca lumina, în
fiecare dimineaţă, să triumfe asupra
tenebrelor nocturne.

-Care sînt sursele teoretice ale
Basmului lui Goethe?

- Sînt mai multe. De-a lungul
timpului, Goethe s-a amuzat să
răspîndească aluzii la opere mai
vechi sau la tradiţii religioase sau
spirituale de diferite orizonturi,
pentru a incita cititorul să
aprofundeze lectura sa mergînd să
verifice el însuşi aceste multiple
surse vechi.

De-a lungul paginilor, găsim
referinţe la mai multe tradiţii: cea a
Vechiului şi Noului Testament,
referinţe la Evanghelia după Ioan –
cea mai esoterică – sau la
Apocalipsa; milenarismul, drag
cabalei ebraice sau pietiştilor
germani din secolul al XVIII-lea, este
subiacent Basmului care se termină
de altfel cu această idee. Eternitatea,
pentru că o mie de ani simbolizează
eternitatea, este timpul Basmului.

Das Marchen ne face să gîndim
uneori la scrierea Nunta chimică a lui
Christian Rosenkreutz, una dintre cele
mai celebre lucrări ale tradiţiei
rozicruciene. Simbolurile şi temele
masonice sînt de asemenea prezente
în Basmul, în particular cea a căutării
aurului, altfel spus a Luminii, care
explică tribulaţiile Şarpelui verde,
sau chiar construcţia Templului.
Dar, fără îndoială, tradiţia alchimică
este cea la care Goethe se referă de
cele mai multe ori în Das Marchen.
Făcînd aceasta, el arată de altfel
profunda sa cunoaştere a alchimiei,
căci forma povestirii a fost adeseori
folosită de alchimişti pentru a
transmite adepţilor secretele Marii
Opere. Aceasta se înţelege astfel: o
povestire se poate citi pe mai multe
nivele; dacă majoritatea cititorilor nu
văd decît o istorioară agreabilă,
cîţiva se străduiesc să perceapă
sensul, sau mai curînd sensurile
profunde, ascunse sub un văl al
limbajului simbolurilor, care a fost
totdeauna modul de exprimare al
povestirilor. Psihanaliza, în zorii
secolului al XX-lea, nu a făcut decît
să redescopere acest adevăr care era
bine cunoscut celor din vechime.
Este adevărat că Goethe a fost fără
îndoială unul dintre ultimii
alchimişti ai vechii epoci, înainte ca
această Artă să cadă în desuetudine
pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea
sub presiunea scientismului
triumfant.

Grila de lectură

alchimică

- Alchimia este prezentă în Şarpele
verde?

- Nu numai prezentă, ci
omniprezentă. Ronald Gray, unul
din comentatorii Basmului, a avansat
cu foarte mare dreptate ideea că
povestirea era „rubinul fără egal al
alegoriilor alchimice”. În ceea ce mă
priveşte, nu putem înţelege Das
Marchen fără a utiliza grila de

lectură alchimică. Nu este o
supuziţie gratuită. Se ştie că Goethe
cunoştea această artă pe care a
practicat-o de foarte tînăr. În 1768, la
vîrsta de 19 ani, doctorul Metz l-a
făcut să descopere tradiţia
hermetică. Pasionat de această
apropiere, el s-a familiarizat apoi cu
operele alchimiştilor din secolele al
XVI-lea şi al XVII-lea, cum ar fi
Paracelsus, Basile Valentin, Van
Helmont sau Gerard Dorn.

Asemenea alchimiştilor, şarpele
verde, la începutul povestirii, pleacă
în căutarea aurului luminos şi al
secretului tinereţii eterne. Punînd în
practică formula alchimică
V.I.T.R.I.O.L. (Visita Interiora Terrae
Rectificandoque Inveniens Occultum
Lapidem), el vizitează interiorul
pămîntului pentru a găsi piatra
ascunsă. Pămîntul pe care îl
explorează, şi în care el se afundă,
conţine în adevăr, materialul Marii
Opere. Alchimiştii l-au numit
pămîntul de frunze sau pămîntul
„frunzos”. Alchimiştii cunoşteau
arta de a răspîndi aurul pentru ca
opera să se desăvîrşească. Dar
pentru aceasta, trebuie reuniţi toţi
actorii Marii Opere.

Odată ce toate elementele operei
sînt reunite, purificate şi puse la
locul lor de alchimist, întrupat
deopotrivă de Luntraş şi de Bătrîn,
numit şi Bărbatul cu lampa, Opera
sub forma templului, ţîşneşte din
athanor şi ultima etapă, conjucţia,
căsătoria regelui şi a reginei,
întrupaţi în Basm de Prinţ şi
frumoasa Lilia, se realizează. Se
atinge atunci secretul nemuririi care
este unul din scopurile practicii
alchimice.

-Marele fluviu şi Luntraşul sînt actori
importanţi ai basmului lui Goethe?

- Toţi actorii din Basm sînt
importanţi, toţi au un rol precis de
jucat pentru opera care se
desăvîrşeşte. Marele fluviu şi
Luntraşul – aş adăuga şi barca – sînt
indisociabili şi apar ca personaje
centrale ale povestirii.

Simbol al talazului vital, al ener-
giei creatoare, Marele fluviu
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simbolizează unitatea ternară: un
fluviu, două maluri, şi necesitatea de
de a trece de pe un mal pe celălalt.
În cîteva linii, Goethe rezumă aici
miza vitală a oricărei căutări: cum să
uneşti malurile? Cum să devii un
pontif, un om care face poduri,
pentru a găsi sursa cunoaşterii
eterne şi a stabili aici, pe pămînt,
locuinţa Armoniei, Forţei şi
Înţelepciunii?

Trecerea de pe un mal pe celălalt a
diferiţilor protagonişti ai povestirii
determină de fiecare dată ritmul
istoriei, ritmul naturii ternare pentru
că sînt trei mari treceri, şi finalitatea
sa, care este realizarea profeţiei.
Bineînţeles, intervenţia Luntraşului
este determinantă pentru ca totul să
treacă cu bine şi ca opera să se
realizeze fără piedici. Putem gîndi
la personajul Caron din mitologia
greacă, dar de asemenea şi mai ales
la Anubis, din mitologia egipteană.
Luntraşul este conducătorul suflete-
lor, călăuza. Locuitor deopotrivă în
lumea de aici şi în cea de dincolo, el
cunoaşte secretul Marii Opere şi nu
este indiferent să fie numit şi
„bărbatul cu lampa”. Altfel spus, el
este purtător al luminii originilor,
cea care străluceşte  dintotdeauna şi
pe care întunericul nu a cuprins-o.
Este de asemenea lumina tradiţiei, şi
vom observa că ea poate împlini
adevărate miracole, cum ar fi
renaşterea Prinţului, aparent mort, şi
de a face să se înalţe Templul din
lumea subpămînteană.

Luntraşul este Venerabilul, cel
care primeşte focul secret din mîinile
strămoşilor şi îl transmite realizînd
Marea Operă cu fraţii şi surorile sale
în spirit. Nimic nu-l poate opri după
ce a fost trezit.

Importanţa ritualului
în căutarea luminii

-Vedeţi similitudini între cei trei regi şi
cele trei virtuţi (Înţelepciune, Forţă şi
Frumuseţe) în căutarea Luminii? Vedeţi
aici influenţe masonice?

- În cursul peregrinărilor sale pentru
a regăsi originea aurului luminos,
Şarpele verde pătrunde într-un
sanctuar modelat de mîna omului,
dar ascuns „în interiorul pămîn-
tului”. Aici el descoperă patru statui
reprezentînd regi. Prima dintre ele
este din aur pur; ea reprezintă regele
venerabil, mai curînd mic de statură,
îmbrăcat într-o mantie simplă şi
purtînd o coroană de stejar pe cap; a
doua, un rege de argint, de talie
înaltă, bogat îmbrăcat, ale cărui
coroană, sceptru şi centiron erau
ornate cu pietre preţioase; al treilea
este un rege de bronz, cu alură
puternică, care prta pe cap o coroană
de lauri. O a patra statuie pare
oarecum anacronică. Ea este făcută

dintr-un amestec puţin reuşit de aur,
de argint şi de bronz şi apare ca o
tentativă ratată de sinteză a
calităţilor simbolizate de primii trei
regi.

Care sînt aceste calităţi? Nu este
dificil de a distinge în regele de aur
calitatea primă care este Înţelep-
ciunea. Goethe precizează că el este
deopotrivă foarte simplu şi „venera-
bil”. El este deci cel mai apropiat de
lumina de la Orient, a cărei emanţie
directă este. Coroana din ramuri de
stejar pe care o poartă simbolizaeză
ideea de nemurire. Înţelepciunea, în
adevăr, este nemuritoare. Obiect al
căutării iniţiaţilor, Înţelepciunea
trebuie găsită, trebuie dialogat cu ea.
Este ceea ce reuşeşte să facă Şarpele
verde, căci dorinţa sa de lumină este
pură şi sinceră.

Regele de argint întrupează
Frumuseţea şi Armonia. Pietrele
preţioase ornează mărcile puterii
sale: coroana şi sceptrul. Aceasta
pentru a arăta că Frumuseţea trebuie
căutată în centrul pămîntului, în
profunzimile haosului mineral,
acolo unde se nasc şi se formează
metalele preţioase. În alţi termeni,
Frumuseţea nu este obligatoriu de

căutat în ceea ce este aparent, ci
dimpotrivă în ceea ce este profund.
Aşa cum o face Hiram din Călătorie
în Orient de Gerard de Nerval, unde
se pătrundea în palatul subteran al
lui Enoh, alias Hermes al Egiptului.
Acolo se prelucrau metalele
preţioase; acolo se găseşte rădăcina
focului, sursă a întregii frumuseţi.

Regele de bronz întrupează forţa,
puterea. El poartă un ciomag şi o
coroană de lauri, simbol atribuit în
mod curent, în Antichitate, lui
Apollo. Goethe nu ignora aceasta
pentru că el cunoştea perfect
mitologia greco-romană. Regele de
bronz întrupează puterea solară în
ceea ce are mai pur. Bronzul era prin
excelenţă metalul folosit pentru a

fabrica armele. O precizare curioasă
adusă de Goethe: regele de bronz
seamănă mai curînd cu o piatră decît
cu o fiinţă umană. Aceasta înseamnă
că Lumina iniţiatică trebuie căutată
în piatră şi nu în om? Întrebarea
merită pusă.

Vedeţi că sînt multe similitudini
între cele trei statui de regi şi
virtuţile care sînt Înţelepciunea,
Frumuseţea şi Forţa. Ca un maestru
al limbajului simbolic, Goethe a
descris, folosind imaginea celor trei
regi, cum vedea el cele trei calităţi şi
ce trebuia făcut pentru a le găsi.
Aceste trei statui care, aceasta este
precizat, reprezintă personaje în
poziţie verticală, corespund fără
ambiguitate celor trei coloane care
susţin templul masonic. Dacă se
vrea a-l construi, este necesar a găsi
coloanele, a le ridica. Este exact ceea
ce face Şarpele verde în prima sa
vizită în criptă şi acesta este actul
care face posibilă continuarea
povestirii.

-Lectura poemului goethean Misterele
poate lumina sensurile profunde ale
Şarpelui verde?

Basmul lui Goethe este o adevărată
capodoperă a Artei regale
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- Nu am aprofundat epopeea
intitulată Misterele, care nu a fost
terminată, încît nu pot răspunde
precis la această întrebare, dar ceea
ce se ştie este că Goethe s-a inspirat,
pentru a realiza acest proiect, din
faimoasa Nuntă chimică a lui
Christian Rosenkreutz, scriere care
este una din bazele doctrinei
rozicruciene. Se ştie că una din
cheile acestei opere este alchimia, a
cărei importanţă în Şarpele verde am
subliniat-o mai sus. Se ştie că ea
oferă mai multe nivele de lectură: o
simplă povestire alegorică, un tratat
asupra iniţierii fraţilor Roza-Cruce şi
un tratat de alchimie. Cred că
această grilă de lectură cu mai
multe intrări este în întregime
adaptată pentru a percepe
diferitele semnificaţii ale
Basmului lui Goethe. Iar
aceasta face această operă atît
de fascinantă... şi de
pasionantă!

- Care sînt elementele de noutate
ale traducerii dvs.? Şarpele
verde este o povestire iniţiatică,
esoterică? Este o capodoperă a
Artei regale?

- Făcînd această traducere nu
am căutat cu orice preţ
noutatea, ci să rămîn cît mai
aproape de spiritul Basmului.
Aceasta m-a condus la unele
alegeri. Un exemplu printre
altele; cînd regele venerabil
întreabă şarpele verde: „ Şi ce
te desfată mai mult decît
lumina?”, acesta răspunde:
„das gesprach”. Literalmente,
aceasta se traduce prin „conversaţie,
dialog”, ceea ce aici nu are mare
înţeles. O simplă conversaţie nu
poate fi mai importantă decît
lumina. Or, în acest loc, ca de altfel
în multe altele, noi asistăm la un
schimb de replici care este un dialog
ritual analog celor pe care le întîlnim
în ritualurile masonice. Cei care
vorbesc o fac în calitate de prtători
de funcţii ritualice şi nu exprimă
deci vederi personale, ci formule
simbolice. Aşadar am tradus das
gesprach prin „dialog ritual”. Efectiv,

în tradiţia iniţiatică, ritualul este de
o importanţă capitală. El este
compus din adevărate „formule de
transformare în lumină” pentru a
relua o expresie din textele sacre ale
Egiptului vechi. Aşa cred că textul
capătă sens. Goethe voia, cu acest
pasaj, să sublinieze importanţa
ritualului în căutarea luminii. O altă
dificultate de rezolvat de traducător:
a reda culoarea muzicală a Basmului,
deosebit de importantă căci spiritul
şi forma sînt, în această lucrare,
strîns împletite. Aceasta nu este
totdeauna posibil. De exemplu,
Goethe se joacă adesea cu aliteraţii şi

cînd era imposibil de a reda în
franceză am inclus textul original în
note. Scriitorul de la Weimar a
folosit de asemenea jocurile de
cuvinte fonetice. De exemplu, la
începutul basmului, Luntraşul le
cere celor două luminiţe să se aşeze
în barcă, spunînd: setzt euch, ihr
lichter, literal aşezaţi-vă, luminiţe
rătăcitoare!, jucînd astfel pe omofonia
între ihr lichter şi Irrlichter, care
înseamnă două luminiţe.

Acest joc de cuvinte atestă
dimensiunea esoterică a Şarpelui

verde. Sensul profund al textului este
ascuns, sau mai exact învăluit,
acoperit. Trebuie mers dincolo de
evidenţă aprofundînd dimensiunea
simbolică a fiecărui actor al
povestirii. Ea permite înţelegerea
raţiunii de a fi a acţiunilor lor.
Fiecare dintre ei îşi îndeplineşte
funcţia, cu simplitate şi determinare,
pentru a ajunge la apoteoza finală:
căsătoria alchimică a regelui şi a
reginei care consacră apariţia
templului şi triumful luminii. Astfel,
Basmul descrie esenţa parcursului
iniţiatic care se înscrie într-o
dimensiune mitică şi se desfăşoară,

într-o oarecare măsură, în
afara timpului, sau mai exact,
într-o clipă care conţine
întregul timp, o clipă de
eternitate. Intrarea în timpul
mitic este arătată de prima
frază a textului: „Pe malul
fluviului larg”, care are aceeaşi
funcţie ca şi formula clasică „A
fost odată...” folosită în
majoritatea povestirilor.
Fluviul larg nu este
particularizat; el nu aparţine
unui timp şi unui spaţiu date.
El este fluviul mitic, fluviul
larg al originilor, fluxul de
energie vitală care curge din
toate timpurile şi hrăneşte
universul.

Se poate afirma fără
exagerare că prin Das Marchen,
Goethe a realizat o adevărată
capodoperă a Artei regale. Aşa
cum într-o sculptură simbolică
sau într-o catedrală, fiecare
element al operei îşi are locul

şi fiecare dintre ele nu poate fi
înţeles decît prin referinţă la scopul
final, reprezentat aici de
reunificarea fiinţei androgine şi de
realizarea Marii Opere alchimice.
Das Marchen este deci o operă
esenţială, o adevărată bijuterie
venind să îmbogăţească comoara
tradiţiei iniţiatice. Ea va interesa pe
toţi cei pasionaţi de limbajul
simbolic.
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Eduardo GALEANO
(Montevideo, Uruguay , 3 septembrie 1940)

Ventana sobre
la palabra

duardo Galeano (Uruguay). Acest scriitor, eseist şi ziarist nu are nevoie de o prezentare, căci este destul de cunoscut în
România, fiind traduse două din operele sale capitale precum „Memoria Focului” şi „Venele deschise ale Americii
latine”...Dar surprinzător poate să fie pentru cititorul român faptul că Eduardo Galeano este un talentat poetce are o

preocupare constantă pentru situația socială din „America  brună”prin care se exprimă în scrierile sale recunoscute în toată
lumea, dar este şi un poet ce cântă de asemenea dragostea femeii, dovedind laolaltă o sensibilitate extrem de mare pentru viaţa
de zi cu zi a oamenilor de rând din  Iberoamerica; chiar putem găsi o gamă variată de probleme exprimate fie prin poeziile sau
prin scrierile sale, fără să uite fotbalul ... ştiind că aceasta reprezintă pasiunea sudamericanilor. Vă las în compania câtorva
dintre minunatele poezii ale marelui EDUARDO GALEANO.

Prezentarea şi versiune în limba română de Mario Castro NAVARRETE

Pobrezas
Pobres,
lo que se dice pobres,
son los que no tienen tiempo para perder el
tiempo.

Pobres,
lo que se dice pobres,
son los que no tienen silencio ni pueden
comprarlo.

Pobres,
lo que se dice pobres,
son los que tienen piernas que se han olvidado
de caminar,
como las alas de las gallinas se han olvidado de
volar.

Săracii
Săraci,
ceea ce într-adevăr se cheamă săraci,
sunt cei care nu au timp să-și piardă însuși
timpul.

Săraci,
ceea ce într-adevăr se cheamă saraci,
sunt cei ce nu au linişte şi nici nu pot să şi-o
cumpere.

Săraci,
ceea ce într-adevăr se cheamă săraci,
sunt cei ce au picioare şi au uitat să meargă,
precum aripile găinilor ar uita să zboare.

E
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Pobres,
lo que se dice pobres,
son los que comen basura y pagan por ella
como si fuese comida.

Pobres,
lo que se dice pobres,
son los que tienen el derecho de respirar
mierda,
como si fuera aire, sin pagar nada por ella.

Pobres,
lo que se dice pobres
son los que no tienen más libertad de elegir
entre uno y otro canal de televisión.

Pobres,
lo que se dice pobres,
son los que viven dramas pasionales con las
máquinas.

Pobres,
lo que se dice pobres,
son los que son siempre muchos y están
siempre solos.

Pobres,
lo que se dice pobres,
son los que no saben que son pobres.

Săraci,
ceea ce într-adevăr se cheamă săraci,
sunt cei ce mănâncă din gunoi şi platesc pentru
aceasta ca şi cum ar fi mâncare.

Săraci,
ceea ce într-adevăr se cheamă săraci,
sunt cei ce au dreptul de a respira căcat,
ca şi cum ar fi aer, dar pentru aşa ceva nu
plătesc nimic.

Săraci,
ceea ce într-adevăr se cheamă săraci,
sunt cei ce nu au decât libertatea de a alege
între un canal de Tv sau altul.

Săraci,
ceea ce într-adevăr se cheamă săraci,
sunt cei ce trăiesc drame pasionale cu maşiniile.

Săraci,
ceea ce într-adevăr se cheamă săraci,
sunt cei care mereu sunt foarte mulţi şi
intotdeauna-s singuri.

Săraci,
ceea ce într-adevăr se cheamă săraci,
sunt cei ce nu ştiu că sunt săraci.
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El sistema
Los funcionarios, no funcionan.
Los políticos hablan, pero no dicen.
Los votantes votan, pero no eligen.
Los medios de información desinforman.
Los centros de enseñanza, enseñan a ignorar.
Los jueces, condenan a las victimas.
Los militares están en guerra contra sus
compatriotas.
Los policías no combaten los crímenes, porque
están
ocupados en cometerlos.
Las bancarrotas se socializan,
las ganancias se privatizan.
Es más libre el dinero que la gente.
La gente, está al servicio de las cosas.

Ventana sobre
una mujer
Esa mujer es una casa secreta (es una fortaleza).
En sus rincones, guarda voces y esconde
fantasmas.
En las noches de invierno, humea.
Quien en ella entra, dicen, nunca más sale.
Yo atravieso el hondo foso que la rodea. En esa
casa seré habitado.
En ella espera el vino que me beberá.
Muy suavemente golpeo a la puerta, y espero.

Sistemul
Funcţionarii, nu funcţionează.
Politicienii vorbesc, dar nu spun nimic.
Alegătorii votează, dar nu aleg.
Mijloacele de informare dezinformează.
Centrele de învăţământ, învaţă să ignore.
Judecătorii, comdamnă pe victime.
Militarii sunt în război împotriva
compatrioţilor lor.
Poliţiştii nu combat crimele, pentru că sunt
ocupaţi în a le comite.
Falimentul  băncilor se socializează,
câştigurile se privatizează.
Este mai liber banul decât lumea.
Lumea este în serviciul lucrurilor.

Fereastră
asupra unei
femei
Acea femeie este o casă tainică (este o
fortareaţă).
Pe colţurile sale, păstrează glasuri şi ascunde
fantome.
În nopţile de iarnă, scoate fum.
Cine în ea pătrunde, se spune, nu mai iese
niciodată.
Eu trec adânca apă ce-o înconjoară. În acea casă
voi fi locuitor.
În ea aşteaptă vinul pe care mă va bea.
Într-un mod foarte tandru ciocanesc la uşă, şi
aştept.
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Media Player Classic - La vida segun Galeano

Ventana sobre
la utopía
Ella está en el horizonte
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez
pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
¿ Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para
caminar.

Fereastră
asupra utopiei
Ea este la orizont
Mă apropii doi paşi, ea se îndepărtează încă
doi.
Merg zece paşi şi orizontul se mişcă zece paşi
mai încolo.
Cât de mult aş merge, niciodată nu o voi
ajunge.
La ce serveşte utopia? Pare că serveşte unui
singur lucru, pentru a merge.
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Ventana sobre
el miedo
El hambre desayuna miedo.
El miedo al silencio aturde las calles.
El miedo amenaza:
Si usted ama, tendrá sida.
Si fuma, tendrá cáncer.
Si respira, tendrá contaminación.
Si bebe, tendrá accidentes.
Si come, tendrá colesterol.
Si habla, tendrá desempleo.
Si camina, tendrá violencia.
Si piensa, tendrá angustia.
Si duda, tendrá locura.
Si siente, tendrá soledad..

Ventana sobre
la palabra
Los cuentacuentos,
los cantacuentos,
sólo pueden contar mientras la nieve cae.
Así manda la tradición.
Los indios del norte de América
tienen mucho cuidado con este asunto de los
cuentos.
Dicen que cuando los cuentos suenan,
las plantas no se ocupan de crecer
y los pájaros olvidan la comida de sus hijos.

Fereastră
asupra focului
Foamea dimineaţa mănâncă frică.
Frica liniştii zăpaceşte străzile.
Frica ameninţă:
Dacă iubiţi, veţi avea sida.
Dacă fumaţi, veţi avea cancer.
Dacă respiraţi, veţi fi contaminat.
Daca beţi, veţi suferi accidente de maşină.
Daca mâncaţi, veţi avea colesterol.
Dacă vorbiţi, veţi rămâne fără postul de muncă.
Dacă mergeţi, veţi suferi violenţa.
Daca gândiţi, veţi avea angoasă.
Daca vă îndoiţi, veţi înnebuni.
Daca simţiţi, veţi avea singuratatea.

Fereastră
asupra
cuvântului
Povestitorii,
cantautorii,
doar pot să povesteasca în timp ce ninge-
Aşa-i tradiţia.
Indienii din America de Nord
au foarte multă grijă cu treaba povestirilor.
Se spune că, atunci când povestirile sună,
plantele nu mai au grijă să crească
şi păsările uită să-le dea puişorilor să mănânce.
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La noche
No consigo dormir. Tengo una mujer
atravesada entre los párpados.
Si pudiera, le diría que se vaya; pero tengo una
mujer atravesada en la garganta.

Arránqueme, Señora, las ropas y las dudas.
Desnúdeme, desdúdeme.

Yo me duermo a la orilla de una mujer: yo me
duermo a la orilla de un abismo.

Me desprendo del abrazo, salgo a la calle.
En el cielo, ya clareando, se dibuja, finita, la
luna.
La luna tiene dos noches de edad.
Yo, una.

Noaptea
Nu reuşesc să dorm. Am o femeie bagată în
pleoapele mele.
Dacă aş putea, i-aş spune să plece, dar am o
femeie strecurată pe gât.

Aruncaţi-mă, doamnă, haine şi îndoieli.
Dezbrăcaţi-mă, dezbrăcaţi-mă.

Eu adorm la malul unei femei. Eu dorm pe
malul unui abis.

Mă desprind din îmbrăţişare, ies pe stradă.
Pe cer, când  deja crapă de ziuă, se pictează,
finită, luna.
Luna are vârsta a două nopţi.
Eu, una.
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Los nadies
Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres,
que algún mágico día llueva de pronto la
buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer,
ni hoy ni mañana ni nunca,
ni en llovizna cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen
y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pie derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de
nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,
rejodidos:
Que no son aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no practican religiones, sino
supersticiones.
Que no hacen arte, sino folklore
Que no son seres humanos, sino recursos
humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la Historia Universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que
los mata.

Cei ce sunt un
nimeni
Visează puricii să cumpere un câine
şi visează cei ce sunt un nimeni să iasă din
sărăcie
ca într-o magică zi să ploaie de o dată cu noroc,
să ploaie cu găleata norocul,
dar norocul nu a plouat ieri,
nici azi nici mâine nicicând,
nici măcar cu ploaia măruntă nu pică din cer
norocul,
cât  de mult ar chema-o cei ce sunt un nimeni,
chiar dacă i-ar  mânca mână stânga,
sau să se scoale cu piciorul drept,
sau să înceapă anul cu o matură nouă.
Cei ce sunt un nimeni, copii celor ce sunt un
nimeni, nu sunt stăpâni pe nimic.
Cei ce sunt un nimeni: nimicniciţi, batjocoriţi.
cei ce stau pe loc, omorând viaţa, nenorociţi,
prea nenorociţi:
Cei ce nu-s chiar dacă ar putea să fie.
Cei ce nu vorbesc limbi, ci dialecte.
Cei ce nu practică religii, ci supertiţii.
Cei ce nu fac artă, ci folclor.
Cei ce nu sunt fiinţe umane, ci resurse umane.
Cei ce nu au feţe, ci braţe.
Cei ce nu au un nume, ci un număr.
Cei ce nu figurează în Istoria Universală,
ci în cronica roşie a presei locale.
Cei ce sunt un nimeni, care valorează mai puţin
decât glonţul ce-i omoară.
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Valentin CIUCĂ

Dimitrie Loghin
– un pictor al
Bucovinei

nvăţământul artistic românesc s-a conturat în
Moldova, la Iaşi, abia odată cu înfiinţarea, din
iniţiativa lui Gheorghe Asachi, a clasului de zugrăvitură

şi, după unirea principatelor, în anul 1860, la Iaşi şi
Bucureşti, a Şcolilor de Belle Arte. Astfel, pictorii
bucovineni, Gheorghe Lemeni, Gheorghe Panaiteanu,
Emanoil Panaiteanu Bardasare, Gheorghe Şiller, Ştefan
Şoldănescu, Dumitru Dacian se formează în contact cu
arta italiană, germană şi românească, în spiritul unui
veritabil dialog artistic european modern. Concomitent,
trebuie subliniată ideea graniţelor şi a fluidităţilor
culturale. Este limpede că graniţele politice sau
administrative nu pot bloca schimburile de idei dintre
oameni, iar dintre artişti cu atât mai puţin . Centrele mari
de cultură iradiază întotdeauna dincolo de teritoriile
naţionale sau de regiunile vremelnic ocupate.

Spiritul are calitatea de a fi liber, mai ales după
împlinirea idealurilor Revoluţiei franceze de la 1789, care
a declanşat energii latente spre a elibera Europa în plan
social şi naţional. În fapt, Bucovina a avut graniţe
fluctuante într-un moment sau altul, iar câteodată ele au
fost trasate, în chip paradoxal, în interiorul propriului
său teritoriu. Dictatul de la Viena a configurat o altă
hartă a Bucovinei, moment în care mulţi oameni de artă
s-au refugiat de la Cernăuţi, stabilindu-se  în teritoriul
României. În context, subliniem faptul că relaţiile
artistice dintre creatorii de frumos din Bucovina şi
confraţii lor din Principatele Unite şi, mai apoi, din
România au fost statornice. Prezenţa unor artişti din

Bucovina la expoziţiile de la Iaşi au devenit permanente
după actul Unirii de la 1918.

Perioada interbelică a fost fastă sub toate aspectele,
schimburile artistice dintre Cernăuţi, Bucureşti sau Iaşi
fiind frecvente. Ilustrativă pentru configurarea unei arte
cu profil naţional este, desigur, opţiunea tinerilor artişti
bucovineni de a se înscrie şi a urma cursurile
Academiilor de Artă din ţară şi prezentarea creaţiilor lor
la Saloanele Artiştilor în viaţă, Saloanelor Oficiale
organizate de Societatea Tinerimea artistică, mai ales după
anul 1918, când pe scena artei româneşti s-a manifestat
Societatea Arta Română.

Perioada interbelică a fost marcată decisiv de
apariţia în plan artistic a unor creatori bucovineni,
integraţi perfect în climatul epocii care permitea o relaţie
cordială între ceea ce se numea specificul naţional în artă
şi necesarele interferenţe în plan european.

Expozanţii bucovineni de la Saloanele Tinerimii
Artistice din Bucureşti sau din spaţiul Moldovei se
simţeau în largul lor între confraţi şi interesau publicul
prin viziunea lor asupra peisajului Moldovei şi, nu
numai. Multe dintre opere lăsau impresia a face parte
din repertoriul unor posibile monografii plastice
consacrate monumentelor sacre sau cadrelor naturale din
obcinile Bucovinei, unde respectul faţă de real,
identificat în acurateţea detaliilor şi atmosfera locurilor,
tălmăcea plăcerea reportericească a relatărilor pline de
culoare. Avem în vedere, cu prioritate, pictorii şi
graficienii Xavier Franz Knapp şi Albert Kollmann,
George Lövendal şi cu deosebiri sensibile de interpretare
pe Epaminonda Bucevschi, Isidora Constantinovici-

Î
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Hein, Paul Verona şi, mai ales, Dimitrie Loghin, un
veritabil monograf al spaţiului şi spiritului bucovinean.
Cu timpul, artiştii din Bucovina au depăşit faza
dependenţei faţă de motiv, iar compoziţia dobândeşte
teren, simultan cu participarea pictorului la regizarea
spectacolului vizual, unde tensiunile spirituale se
convertesc în gesturi şi imagine de relativă independenţă
faţă de motiv.

Este perioada în care se afirmă şi Dimitrie Loghin,
1910 – 1984, alături de pictorii Alexandru Tocariu, Mihai
Cămăruţ, Ştefan Vasile, dar şi sculptorii Iftimie Bârleanu,
Vladimir Florea, Lucreţia Dumitraşcu şi, mai ales, Ion
Irimescu, maestrul înveşnicit la Fălticeni. Existenţa
Societăţii Artiştilor bucovineni, şi mai târziu, a Cenaclului
şi Filialei Uniunii Artiştilor Plastici din Suceava, ultimele
conduse de Dimitrie Loghin, a marcat spiritul creator al
locului şi valorile create aici, multe dintre ele de
rezonanţă naţională.

Pare de-a dreptul imposibilă disocierea imaginii
pictorului, graficianului şi sculptorului Dimitrie Loghin
de spaţiul artistic sucevean şi, prin extensie, bucovinean.
Spiritul său creator, amplu şi diferit, pluteşte peste
locurile şi oamenii Bucovinei, continuând să anime şi
astăzi creativitatea celor care acum se manifestă şi s-au
impus în planul valorilor naţionale.

Bujori

Publicul l-a urmat cu devoţiune în procesul de
edificare a operei şi, orice sucevean, dacă nu posedă
cumva o lucrare a artistului, cu siguranţă şi-o doreşte.

Bonomia şi jovialitatea i-au creat premisele unui dialog
între parteneri sinceri şi loiali. Pictura artistului are atâta
sevă vitală, încât se confundă cu sensurile majore ale
existenţei identificate în structura unui optimist. Poate
doar toamnele îi mai dădeau fiori melancolici, dar şi
atunci, florile recuperau bucuriile solare ale unei
structuri existând permanent în lumină.

Autoportret III

Lecţiile de la Iaşi ale lui Ştefan Dimitrescu şi N. N.
Tonitza au fost acelea ale colorismului puternic şi stenic,
generos întotdeauna şi aplicat motivului. Paleta lor
inspirată, ofertantă ca soluţii diferite pentru peisaj, nud
sau portret, i-a permis să se dezvolte în funcţie de
stimulii culorii locale, dar şi ai luminii interioare. Mi se
pare pilduitor un Autoportret din anii tineri, unde se
surprinde într-o atitudine vag orgolioasă de artist care
aminteşte de maeştrii săi. Lucrarea în cauză are virtuţi
expresive prin construcţie şi colorit, respirând prin
individualizare şi expresivitate.

Dimitrie Loghin a văzut privelişti şi a pictat peisaje,
a privit oameni, dar a plămădit caractere, a admirat flori
şi a izbutit poeme. În totul, a fost un colorist a cărui
paletă rezona perfect cu aceea a confraţilor interbelici,
unde libertatea imaginativă excludea cantonarea servilă
într-o formă prestabilită. Impresionismul temperat de
nevoia organizării suprafeţei, i-a fertilizat imaginaţia şi l-
a călăuzit către generozitate cromatică şi armonie.



Vara 2012 | Contact international 677

Dimitrie Loghin – un artist pentru
toate anotimpurile vieţii şi spiritului.

În labirintul vieţii şi al creaţiei...

rtistul s-a autodefinit ca un veritabil om al unei
permanente renaşteri, al creativităţii şi al
dialogului intercultural. În numeroasele note

autobiografice, necesare unor felurite solicitări ale
serviciului de cadre sau de parcurs artistic, Dimitrie
Loghin, cu rigoarea unui om onest, a configurat traseul
unei existenţe, asemănătoare adesea unui labirint. Corect
şi serios, şi-a identificat traseele vieţii îndeosebi sub
semnul artei. Profesor de arte frumoase, pictor, sculptor
şi poet artistul s-a născut la 13 octombrie 1910 în satul
Boteşti-Horodniceni, judeţul Suceava, vremelnic, Baia.

Asemenea celor mai mulţi dintre concetăţenii acestor
locuri şi familia artistului aparţinea categoriei de ţărani
gospodari, nutrind speranţa că, prin şcoală, copiii lor vor
avea parte de o viaţă mai bună, mai lipsită de grijile
existenţei imediate. Ca orice oameni gospodari şi părinţii
săi l-au trimis la şcoala rurală din Boteşti pe care a
absolvit-o în anul 1922. În acelaşi an, toamna, dă examen
de admitere la Gimnaziul mixt Nicolae Gane din Fălticeni.
În urma acestui examen, reuşind fără loc, a fost distribuit
la Gimnaziul mixt din Liteni. Ulterior, după absolvire,
un an îl va petrece în mediul familial.

Ciuperci

Se va înscrie din raţiuni practice, în anul 1926, la
Şcoala Normală de învăţători Ştefan cel Mare din
Fălticeni. Obţine, în anul 1929, Diploma de învăţător,
echivalent cu studiile liceale. În toamna aceluiaşi an,
interesat în a se dedica artelor frumoase se va înscrie la
concursul de admitere la Facultatea de Arte Frumoase

din capitala Moldovei, la Iaşi. În urma probelor practice,
a fost acceptat direct în anul al doilea de studii. În aceşti
primi ani, a studiat desenul artistic şi desen după antic şi
model viu cu Octav Băncilă şi Jean L. Cosmovici.

În anul al treilea de studii, potrivit notelor obţinute, a
promovat în anul al treilea la secţia de pictură, clasă
condusă de Ştefan Dimitrescu, rector pe atunci al
Academiei de Arte. Ulterior, din motive de familie, în
anul 1931, se va retrage temporar. Destinul său artistic şi-
a frânt pentru o vreme cursul, punându-l în situaţia de a-
şi afla o slujbă. A fost nevoit să se încadreze ca
modelator, un mod de a-şi câştiga existenţa.  În acelaşi
timp era interesat cu pasiune de farmecul rotirii
anotimpurilor, de poezia toamnelor prelungi, iernilor
fabuloase şi verile toride. Primăvara, întotdeauna
renăşteau speranţele şi bucuria de a ieşi la peisaj...
Inventarul unei expoziţii asociază peste optzeci de
tablouri, acuarelă şi uleiuri pe carton sau pe pânză,
circumscrise spaţiului bucovinean prin care exprimă
forţa de creaţie a artistului, varietatea de expresie plastică
şi originalitatea punctelor de vedere. În tehnica acuarelei
realizează spontane comentarii grafice pe tema înnoirii
peisajului sucevean, în viziune panoramică, dar şi în
relaţie cu expresivitatea unui ţăran sau a unui tânăr
sportiv. Ctitoria voievodală, Cetatea de scaun a Sucevei
reprezintă un motiv pictural deseori utilizat, schimbările
unghiurilor de percepţie, asigurând dinamism şi
vitalitate expresivă compoziţiilor. Nu lipsesc nici
imaginile entuziasmului constructiv al noilor vremuri,
pictorul tratând cu respect  o banală... balastieră sau
recoltarea cartofilor toamna. Societatea era în schimbare
şi artistul trebuie să ţină pasul acestor schimbări în plan
social.

Autoportret VII

A
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Brumărele

În ansamblu, am sesizat diversitatea compozițiilor a
căror tematică face din diversitate o opţiune estetică.
Artistul trece uşor de la Autoportret, unde se defineşte
omul profund la alte compoziţii din realitatea imediată:
Măriuţa, Ţăran cooperator, Portret de tânără, către scenele
de gen sau numeroasele naturi statice spre a ajunge la
compoziţiile unde diversitatea florilor din toate
anotimpurile  configurează o autentică grădină a raiului

terestru.  Sute de tablouri imortalizează frumuseţea
fragilă a florilor anotimpurilor, vâzdoagele beneficiind
de un tratament generos, crizantemele şi dumitriţele,
cârciumăresele de asemenea. Aceste veritabile portrete
vegetale îi permit artistului subtile confesiuni, dar şi
momente de calm şi armonie în raport cu natura şi cu el
însuşi.
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Împăr’irea pământului
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Numărul cel mai consistent de tablouri îl deţine
peisajul bucovinean, Cetatea de scaun, vechile biserici,
peisajul urban în ansamblu prin care evocă, cu acelaşi
sentiment de devoţiune, istoria zbuciumată a locurilor,
Turnul lui Lăpuşneanu fiind o mărturie concludentă a
unei istorii presărată cu evenimente memorabile.
Imaginile pictate în plein air la Suceava, Iaşi sau Fălticeni
îi provoacă artistului momente de retrospectivă înfiorare
în raport cu gloria şi decăderea cetăţii de scaun. Suceava
veche, Ctitoria lui Bogdan cel orb, Mirăuţi, Turnul lui
Lăpuşneanu ş.a. evocă timpurile gloriei ştefaniene şi a
altor ctitorii de ţară. Acestor teme plastice, Dimitrie
Loghin le-a acordat deseori dimensiunea nobiliară a
unor dinastii trecute în cartea de istorie.

Cel mai consistent capitol din creaţia artistului este
destinat peisajului unde, din perspective diferite,
reconstituie ca un veritabil arheolog al sentimentelor şi al
conştiinţei naţionale, istoria unui loc şi dimensiunea unui
destin...

Crizanteme III

Peisajul este pentru Dimitrie Loghin partenerul ideal
al confesiunilor reciproce, o formă de libertate şi de
bucurie stenică. Compoziţiile localizate în lunca Sucevei,
la Piscul Cornului, Iaşi, Burdujeni sau Fălticeni, Brăila,
Cernăuţi, din alte spaţii româneşti, dovedesc pe lângă
dotaţia nativă, un perfect echilibru între masele de
culoare şi spiritul acestora. Predispoziţia pentru dialogul
vizual spontan, ca impresioniştii altădată, nu exclude
nicidecum aplicarea unor scheme grafice identificate în
real sau imaginate de artist. Libertatea de opţiune a
pictorului derivă din nevoia unei sincronizări cu oferta
mereu tentantă a naturii, dar şi al respectului pentru
rigoarea structurii compoziţionale. În naturile statice, de
pildă,  lucrurile se schimbă deoarece modul de
compunere a motivului ţine de subiectivitatea exclusivă
a artistului. Peisajul îl conţine pe artist, pe când în alte
situaţii acesta, prin detaşare, evaluează permanent.

Arhitectura imaginii, geometria obiectelor, ţine de
regula, destul de permeabilă a unei scheme ce se topeşte
în structura ansamblului. Peşte afumat, Natură statică cu
flori de toamnă, Pere şi ceramică românească, Natură moartă
cu ciuperci, Mere, Serviciu de cafea ş.a. prin care
configurează un teritoriu al intimităţii casnice, al
obiectualului...

La izvorul de apă

În timp ce lucrează în natură, având motivul sub
privire sau în ambianţa atelierului, artistul modern iese
din prezentul clipei şi pătrunde în teritoriile memoriei.
Procesul mental are loc simultan cu percepţia şi
reprezentarea, succedându-se aproape instantaneu.
Acceptarea acestui complex mecanism psihic şi
interpretarea sa adecvată se dovedesc utile oricărui act
de evaluare critică adecvată şi se dovedesc utile oricărui
act de evaluare critică, stabilind raporturi de
complementaritate între structurile intelectiv-afective ale
artiştilor predominant senzitivi şi ale celorlalţi, mai
numeroşi, racordaţi intelectivului...

Naturămoartă cu ciuperci
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Bocetul

De la impresionism încoace nu puţine au fost
lamentările pictorilor că lumina se schimbă de la o clipă
la alta, alternând intensitatea tonurilor, lucrarea fiind
până la urmă doar... amintirea momentului liminar, mai
exact spus, rezultatul memorării subiective a unui
prezent devenit permanent trecut. De aceea, trecutul
recent devine o utopie, depăşită doar prin accesul la un
viitor perpetuu... O asemenea remarcă mi-a fost
sugerată, între altele, de analiza operei pictorului,
graficianului şi sculptorului Dimitrie Loghin a cărui
retrospectivă din anul 1984 de la Suceava a echivalat cu o
autentică restituire a unei cariere şi a unui mod de a fi
elocvent în exprimarea plastică. Profesor dăruit
discipolilor şi confraţilor de breaslă,  diriguitor aplicat şi
eficient al treburilor artistico-plastice sucevene artistul a
avut un rol major în configurarea unui Cenaclu şi a unei
Filiale sucevene. Breasla a sporit numeric continuu, tineri
absolvenţi de institute de artă de la Cluj, Iaşi, Bucureşti,

Timişoara au revenit de la studii şi s-au integrat
mediului local. Mircea Hrişcă, Dumitru Rusu, Ion Carp
Fluierici, Adrian Bocancea,Viorica Gridinoc, familia
Moruz, Virgil Parghel, Gabrel Baban, Lucia Puşcaşu ş.a.
au devenit în timp repere în plastica suceveană,
impunând un parcurs de emancipare a creativităţii
locale. În tot acest timp, pictorul s-a manifestat ca un
reper spiritual şi moral definit prin har şi onestitate.

Prima şi cea mai plină de consecinţe benefice a
creaţiei, datorată veteranului Dimitrie Loghin are în
vedere faptul că artistul a intenţionat ţi a izbutit să fie cel
mai fidel monograf la Sucevei medievale. Pânzele,
cartoanele, acuarelele sale, sculptura, identificându-l ca
pe un veritabil om al locului, eternizând scene şi
momente istorice, oameni, întâmplări din istoria mai
veche sau mai nouă a străvechii aşezări medievale.
Observator sagace, inspirat, pictorul Loghin ieşea la
peisaj în plein-air unde îşi căuta îndelung locul şi unghiul
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de vedere optim, scruta orizontul şi evalua permanent
cadrul şi lumina potrivite. Pe pânză se definea o rapidă
eboşă, după care urma ritualul aşternerii în straturi
dense a materiei colorate. Cu fiecare tuşă se încărca de
energie şi se visa, desigur, unul dintre  meşterii de la
Curtea Domnească, zugrăvind pereţii mânăstirii cu
chipurile sfinţilor aureolaţi cu nimburi strălucitoare şi
sacre. Scrutând priveliştea ansamblului de pe crenelurile
Cetăţii sucevene, ochiul artistului cuprindea şi departele
şi aproapele, istoria şi viitorul totodată...

Cartier

Încet-încet se desluşeau pe pânză prim-planuri
ample, colorate cu fiorul istoriei, siluetele inconfundabile
ale marilor umbre se îngemănau cu peisajul, ruinele
cetăţii de altădată, turlele semeţ elansate, acoperişurile
strălucitoare de smalţ, generând sentimentul de opulenţă
şi grandoare. În totul, urmându-l cu sfiiciune pe artist
descoperim generozitatea viziunii a tutto rondo,
spontaneitatea pictorului, atenţia pentru detaliile
relevante, spiritul locului devenit memorie. Dimitrie
Loghin pictează ceea ce vede şi simte, viziunea
panoramată cuprinde şi ansamblul şi detaliile. Este ca şi
cum un aparat modern ar putea, cinematografic,  să
genereze pitorescul atmosferei. Pictorul Loghin, în
numeroasele compoziţii evocatoare ale Sucevei
medievale, pare a fi restauratorul inspirat al unui trecut
utopic, o consacrare prin amintire şi restituire a unei
lumi dramatice şi măreţe totodată.

Dimitrie Loghin a pictat Suceava încărcat de poveşti
de demult, a reconstituit bătăliile de altădată şi ne-a
convins că a fost neîndoielnic un străjer la poarta de
intrare în Cetate sau doar cel care alerta locuitorii Cetăţii
de scaun că se apropie duşmanul...

Unii dintre privitorii compoziţiilor consacrate
evocării trimit în orizontul reconstituirilor aidoma celor
din vremurile de demult şi preferă să recitească
legendele unde lucrurile se mai complică deseori.
Oricum, în compania reconstituirilor istorice, confirmăm

că privitorii au acces la darul şi harul artistului de a visa
retrospectiv vremuri de măreţie şi vitejie. Pictura sa cu
subiect istoric, face din pictor un cronicar în imagini al
unor vremuri eroice şi simbolice. Nu pitorescul atrage,
cât naturaleţea unor dramatice asedii şi demnitatea unor
luptători dispuşi sacrificiului suprem. Pictorul a
imaginat, prin restituiri memorabile, scene eroice, lecţii
de devotament şi eroism, devenit deseori legendă vie...

Cum ştim, pictorul s-a format în ambianţa Academiei
de Arte Frumoase din Iaşi, cu profesori intraţi definitiv în
memoria culturii naţionale, fapt menit să-şi asume
standarde valorice foarte înalte. Profesionist al desenului
şi compoziţiei, cu ritmuri bine cumpănite de lucru,
pictorul a făcut din culoare forma firească de a ajunge la
ficţiune ca o necesară metodă de lucru. Am amintit
cândva, referitor la arta pictorului, că s-a fixat la egală
distanţă între Suceava di fantazia şi cea care surprinde cu
realism arhitectura locurilor. Nevoia adânc resimţită a
identificărilor în planul realităţii, lasă destul loc fanteziei,
recuperării ansamblului. Pictorul se comportă asemenea
lui Cuvier. Dintr-un banal fragment, poate restitui
dinozaurul în ansamblul său. De aceea, artistul este
predispus la reconsiderarea unui trecut, unde se mai află
încă destule mistere.

Nud în interior
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Copacul - stejarul

În sfera peisajului, motivele sunt atât de diferite încât
varietatea impune firesc opţiunea diversităţii, a unei
libertăţi de mişcare derivată din exerciţiul alternant între
plein air şi intimitatea atelierului de creaţie. Profesorul,
pedant prin rigoare, nu poate neglija decalogul profesiei.
În lipsa acestuia, a fost capabil să-l inventeze şi să-l lase
moştenire celor care au făcut parte din familia sa
spirituală şi au crezut cu adevărat în el. În general,
artistul s-a căutat prin arta desenului şi a compoziţiei,
prin pictură s-a găsit cu adevărat. Pictura lui cumulează
atributele unui om onest şi echilibrat, neinteresat să urle
pe străzi că şi el este pictor... A fost generos în artă şi
oamenii, admiratorii şi colecţionarii săi, i-au mărturisit
deseori aceste nobile sentimente. Unele mici cedări
vremelnicelor ideologii, nu afectează imaginea
ansamblului, deoarece, asemeni altora, era şi el un biet
om sub vremi.  Ceea ce contează cu adevărat este
căutarea continuă, cercetarea secretelor profesiei,
definirea unei amprente stilistice inconfundabile, iată o
permanentă și posibilă sugestie pentru discipolii săi.

În planul graficii, desenului şi acuarelei, Dimitrie
Loghin şi-a devoalat subtilităţile şi secretele acestor
tehnici celor care erau cu adevărat interesaţi de artă şi
meşteşug. Multe dintre aceste lucrări reprezintă uneori
doar preparativele unor compoziţii de anvergură
ulterioare, alteori ele pot fi privite ca opere în sine.
Oricum, tehnicile grafice i-au permis să-şi evalueze
potenţialul constructiv al imaginii  Numeroase desene şi
schiţe exprimă rigoare analitică şi dimensiunea fanteziei
creatoare, spontaneitate şi varietate. În complementa-
ritate, trebuie remarcată activitatea sa de sculptor, ataşat
de stilistica vremii, aceea practicată de Ion Mateescu.
Cioplitor cu aplicaţie, portretist redutabil, acesta a lăsat
câteva opere reprezentative prin tratare plastică a
volumului şi expresivitatea chipurilor de oameni simpli
sau personalităţi desprinse din patrimoniul naţional de
valori perene. Este suficient să amintim bustul lui Mihai
Eminescu din parcul Copou din Iaşi. Pe urma acestuia s-
a constituit şi opera de sculptor a lui Dimitrie Loghin,
acesta preferând să se exprime prin metafore plastice în
lemn şi, ocazional, în bronz.
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La poarta cetății

Într-o confesiune memorabilă, artistul complex şi
inspirat, mărturiseşte: N-am obosit niciodată lucrând, căile
mele au fost cele ale dascălilor mei, viaţa mea a fost simplă şi
frumoasă, dar nu uşoară. Frumoasă pentru că n-am găsit
nimic mai frumos decât să povestesc pentru semenii mei prin
culoare şi să mă ştiu, aşadar, cu totul al lor. Tulburătoare,
desigur, o astfel de confesiune ce ţine de definirea unui
veritabil crez artistic şi moral totodată.

În respectul cronologiei trebuie menţionat anul 1935,
momentul încadrării în învăţământul liceal la Botoşani,
locul unde s-a produs şi debutul artistului împreună cu
alţi doi confraţi. Nevoia de a comunica în plan artistic
ţinea de structura fiinţei sale profunde, de bucuria de a
împărtăşi cu ceilalţi harul artistic cu care a fost dăruit.

De bun augur, desigur, acest debut deoarece vor
urma zecile de expoziţii personale, colective sau de grup
între care, desigur, cele de la Suceava, din spaţiul
bucovinean îndeosebi, dar şi de la Iaşi, Bucureşti,
Botoşani, Fălticeni, Bacău etc. Artistul era permanent
pregătit să deschidă o nouă expoziţie de autor, hărnicia
sa în creaţie fiind, deseori, invidiată de confraţii mai
tineri. Disciplina de atelier şi bucuria permanentă a
lucrului în plein air îi oferea bucurii stenice şi
stimulatoare. A fi acolo unde trebuie echivala cu un
veritabil ritual, cu o permanentă bucurie. A fi în lumină
era nu numai o dorinţă permanentă, era un destin.
Miraculos, tot ceea ce atingea se transforma firesc şi
convingător în pictură. Putea cu îndreptăţire să afirme ca
Luchian altădată - eu cred că locurile acestea mă iubesc...

Pictorul aparţinea naturii prin chemarea venită din
fiinţa profundă a artistului, predestinat dialogului cu
farmecul unui loc pe care-l înveşniceşte în expresie
cromatică. Cu prilejul Expoziţiei retrospective din anul
1984 şi a editării unui substanţial catalog s-a evidenţiat
încă o dată disponibilitatea artistului pentru temele care
l-au consacrat – evocarea istoriei Moldovei unde patosul
rememorării conferă autenticitate şi emoţie, universul
floral asociat cu poezia anotimpurilor, scenele de muncă,
şi, fireşte Autoportretele. Vorbim despre o operă împlinită

numeric şi calitativ pe măsura anvergurii unui
profesionist mobil intelectual şi dispus la colocvii
permanente cu natura în variatele sale ipostaze. O mai
veche listă de lucrări dovedeşte că ieşirile în spaţiul vast
al naturii se încheia cu un exerciţiu de admiraţie fie a
trecutului istoric cât şi al vegetalului în infinitele sale
împliniri.

La Suceava şi în orizontul Moldovei ştefaniene
pictorul reconstituia, retrospectiv, fastul aulic al cetăţii de
scaun, cu mulţimea policromă de oşteni ce străjuiau
cetatea, târgul din proximitate şi, în general spiritul şi
culoarea medievalităţii noastre. În încercarea de a
reconstitui spiritul locului, pictorul face din fragment
dimensiunea ansamblului, comportându-se asemenea
unui minuţios şi rafinat bijutier. Suceava văzută de artist
în perspectivă largă permite asocierea cu o vedută din
spaţiul european, unde s-au petrecut scene memorabile
desprinse din cartea de istorie a românilor. Pictorul îşi
fixează de obicei punctul de privire de pe o colină
învecinată, astfel încât să fructifice ansamblul şi detaliul,
expresivitatea monumentalităţii şi a semnificaţiilor
eroice. Cetatea domină spaţiul, iar bisericile, numeroase,
din jur consună arhitectural cu o stilistică definită prin
armonie şi originalitate, definind un stil moldovenesc.

Portret

Balzacian, pictorul priveşte iniţial obiectivul de
departe, în planuri largi, după care, treptat, focalizează
pe zona de interes arhitectural sau simbolic. Această
mişcare desprinsă din soluţiile filmice, iar primplanul şi
perspectiva asigură privitorul de autenticitatea şi
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dinamica sugestivă a formelor plastice. De fapt, întregul
oraş medieval are nobleţea ritmurilor generate de turlele
şi structurile solide ale zidurilor de apărare. Dimitrie
Loghin sugerează printr-o specială aură ideea de
cavalerism, nobleţe, sacrificiu şi vitejie. Vederile
panoramice asupra Sucevei confirmă apetitul artistului
care, gândeşte arhitectural şi exprimă plasticitatea

ansamblului şi-i valorifică volumetriile. Cetatea Sucevei,
Stradă în Suceava, Panoramic sucevean, I, II, Ctitorie
voievodală, Mirăuţi - ctitorie voievodală, Turnul lui
Lăpuşneanu, La poarta cetăţii sunt compoziţiile evocatoare
ale unei existenţe aulice pe potriva timpului. Istoria este
pentru artist o constantă preocupare şi nu ezită să evoce
scene din ceremonialul domnesc de sugestie bizantină.

Pădure
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Un succint inventar de lucrări destinate unei noi
întâlniri cu publicul relevă grija pictorului de a nu cădea
în monotonie stilistică şi, de aceea, asociază scenelor din
peisajul urban, seculare sau contemporane, cu
parfumurile subtile ale florilor din toate anotimpurile.
Preferate par a fi vâzdoagele, crizantemele parfumate,
crăiţele şi cârciumăresele. Tratarea lor cu tandreţe ţine de
delicateţea poetului Loghin, dorind, ca Lucian Blaga, să
nu distrugă... corola de minuni a lumii.  Nu ezită ca la
începutul fiecărei primăveri să picteze câteva gracile flori
de măr...

Străzile vechii cetăţi de scaun, pitoresc-evocatoare
înşiră secolele ca mărgelele pe-o aţă într-un ansamblu
colorat şi pitoresc. Vechile străzi ale urbei coexistă alături
de noile edificii, aspectul general de vechime seculară şi
modernitate standard, generând un hibrid oarecum
pitoresc. Piaţă la Suceava, Iarna, Şantier, Piaţa lemnelor, Case
în Burdujeni, Aspect de toamnă, Din lunca Sucevei precum
şi imaginile  de la Fălticeni, Iţcani, Brădăţel, Piscul
Corbului, Dimineaţa la Rotopăneşti ş.a. devoalează apetitul
pictorului pentru decupajul inspirat şi semnificativ
extras din realitatea imediată. Într-un anume fel,
Dimitrie Loghin pare a fi reporterul de serviciu al
Eternităţii...

Putem relua observaţia că Dimitrie Loghin avea
atâta disponibilitate creativă, cât îi trebuia pentru a avea
mereu relaţii cordiale cu realul, trecute prin filtre subtile
ale unui spirit generos şi sensibil. Pensulaţia, când subtilă
ca o boare, când vitală ca un adevăr lăsa impresia că
pictorul oscila între zborul liber al imaginaţiei, când se
simţea solidar cu materia. De fapt, fiecare subiect cerea
un mod distinct de tratare, astfel încât prezumptivul
privitor să identifice şi geometria formei şi spiritul ei
adânc.

Nu a ezitat să picteze scene de gen, unde asocierea
dintre o Maternitate şi Cap de tânăr să sugereze palpitul
tinereţii şi ale chemărilor din adâncul fiinţei. Cântăreaţa se
asociază simbolic cu Hanul vechi, Vile la Suceava cu
Căsuţele de sub cetate.

Cu acces firesc la psihologiile individuale, la
caracterial, pictorul a studiat până la nuanţă expresia şi
comportamentul uman. A avut satisfacţii şi a trăit
dezamăgiri. S-a împăcat cu ele sau le-a ignorat. Cei din
familie, soţia sau fiica, au avut şansa unui tratament
plastic generos, tandru şi sugestiv. N-avea gustul
flatărilor formale, ci exprima doar ceea ce credea că
poate dura în timp. Alte persoane care i-au pozat
deseori, oameni obiţnuiţi, au o notă de comentariu hâtru,
vag ironic uneori. Cei din familie l-au iubit cu adevărat,
publicul l-a preţuit cu sinceritate şi admiraţie, confraţii l-
au suportat, criticii i-au valorizat corect talentul şi opera.

Autoportretele artistului, începând cu Portretul cu
eşarfă, din anul 1937, o capodoperă în ordine personală,
prin expresivitate şi nobleţe spirituală. Pictorul a realizat
cu această lucrare de început o veritabilă performanţă, în
ordine personală, a genului în ansamblu. Celelalte
autoportrete, expresive şi spiritualizate, marchează un
traseu existenţial egal prin valoare şi impresionant prin
adevărul uman...

În planul sculpturii, manualitatea i-a permis să
modeleze expresiv formele în lut, să cioplească  sugestiv
lemnul, să realizeze medalioane turnate în bronz.
Volumetriile expresive şi ataşante confirmă un talent
plural şi o conştiinţă artistică derivată din convingerea că
cei care lucrează pentru cei mulţi, o face pentru mult
timp...  Opera lui Dimitrie Loghin, perenă prin vitalitate
artistică şi expresivitate, este memorabilă prin apropierea
de esenţa umanului...

Dimensiunea didactică a artistului Dimitrie Loghin
ţine de performanţă individuală, dar şi de implicarea în
procesul de emancipare a artelor frumoase din Bucovina.
A fost un ctitor şi trebuie să se ştie. Tinerii săi confraţi,
prea grăbiţi să atingă celebritatea, nu au aflat răgazul
paşilor bine cumpăniţi. Ideea de festina lente le părea
inacceptabilă. Oricum, în această perioadă plină de
reuşite, de ezitări sau chiar eşecuri s-a configurat
generoasa idee a Festivalului de Arte Vizuale Voroneţ
iana. Prin evenimentul în sine, prin premiile acordate,
treptat şi motivat, Suceava s-a înscris în circuitul
evenimentelor de anvergură naţională. Ediţiile succesive
ale Festivalului au validat o idee şi au impus numeroşi
artişti din generaţiile mai noi. Stilistica acestora era egal
împărţită între certitudinile trecutului şi promisiunile,
incitante, ale viitorului.

Nu putem ignora efortul artistului Dimitrie Loghin
de a coordona mişcarea artelor frumoase din Bucovina,
deseori fiind pus în situaţia de a abandona
responsabilităţile şi a se transfera temporar la Filiala din
Bacău. Orgolioşii artişti mai tineri, interesaţi să acceadă la
dregătorii efemere, i-au făcut deseori zile negre, în
dispreţul respectului faţă de un om care a onorat breasla
şi, mai ales, pe sine.

Cu toate aceste incidente de parcurs la nivelul
breslei, Suceava cu Muzeele sale s-a impus ca punct de
referinţă pe harta artistică a ţării. În acest fel memoria îi
este onorată.

Expoziţiile retrospective ale anilor din urmă,
realizate prin efortul familiei, a unor muzeografi dedicaţi
profesiei, însoţite de cataloage cuprinzând date
biografice, imagini reprezentative şi comentarii variate,
configurează portretul unui artist a cărui vocaţie s-a
împlinit pe deplin. Albumul de acum este încă o dovadă
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de preţuire din partea familiei, a comunităţii sucevene în
general, o reconfirmare a valorii creaţiei artistice în
ansamblu. Pictura sa se află în Muzeele Moldovei, poezia
în pagini de carte. Este suficient să amintim placheta cu
poeme Colocviu trist din anul 1935 şi cea de a doua,
realizată împreună cu G. Antonescu în anul 1947.  Între
imagine şi cuvânt se află autorul însuşi, Cetăţean de
Onoare al Neuitării... Visurile sale colorate, aflate în
colecţii publice sau private, impun o relectură şi o
revalorizare continuă a unui strălucit patrimoniu ce
onorează spaţiul creator al Bucovinei noastre
dintotdeauna şi pentru totdeauna...

În geografia spirituală a Ţării de Sus, Dimitrie
Loghin are, prin probitatea profesională a ansamblului
operei, dimensiunea unui important reper valoric.
Vocaţia sa de ctitor într-ale Frumosului, confirmată de
timp, continuă să anime cu seniorială discreţie
conştiinţele tinere ale unei aşezări străvechi. Aici,
trecutul are dimensiunea prezentului, iar aceasta se
confundă, prin fapta artistului, cu Istoria... Salut cu
pioşenie gestul de neuitare al doamnei Viorelia Braicu, ca
pe un elogiu firesc şi definitiv...

♥

Excelenţa Artei Regale

Peisaj
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A.I.BRUMARU

Recitirea după
Thanatos
(Din vol.Pulberea, în pregătire)

 A muri, murind – aceasta nu
înseamnă pentru tine a nici nu fi
existat vreodată ? Nu ai, în
moarte, memoria vieţii.
 Ridiculizatul vers al lui
Alexandru Vlahuţă: „Nu de
moarte mă cutremur, ci de veş-
nicia ei” e totuşi un adevăr
indenegabil: numai moartea,
ceea ce adică nu se mai petrece,
aparţine eternităţii; e un alt cu-
vânt, înfricoşător, pentru veşni-
cie.
 ”Cine eşti tu, de trăieşti în
atâtea forme?” Dar moartea ta e
moartea tuturora.
 Aş fi dezamăgit de inexistenţa
lui Dumnezeu, spunea eseistul
cunoscut. O dezamăgire care şi
ea, în cazul morţii, trece în
inventarul inexistenţei, al nean-
tului.
 ”La nimic reduce moartea cifra
vieţii cea obscură”. La acest
enigmatic gând eminescian din
Memento mori filosofia veacului
nostru ar putea răspunde cu
unul din gândurile ei, acela

heideggerian: nimicul la care
moartea scade definitiv viaţa nu
e decât nimicul necontrazicător
de fiinţare, „cifra vieţii” e
obscură, ea spune prin urmare
mai mult decât ne este dat,
deocamdată, să auzim: ar spune,
aşadar, şi cum că despre fiinţare
am putea afla mai multe
interogând deja nimicul însuşi.
Până la acest punct ce altceva va
fi fost – se întreabă altădată
poetul – decât pacea eternă care
împăcată în sine, în de sine, e o
absolută, ultimă stăpână peste
toate. Punct de la care gândul
despre fiinţă poate porni şi
altminteri – şi cu Heidegger, cum
ştim, această pornire a şi început,
şi-a găsit chiar, bine, drumul.
Atunci ce alt drum ar fi apucat cu
gândul său Eminescu ? El zice în
Luceafărul: ”Şi din repoas m-am
născut/Mi-e sete de repaos”.
Răspunsul lui Eminescu, aci,
pare geamăn cu acela al marelui
catehizator, Apostolul Paul:
căzând în moarte, viaţa e încă

ascunsă, cu fiinţarea ei însăşi, în
fiinţa necuprinsă.
 Pentru tine, cel care ai murit, e
ca şi cum nu ai fost niciodată; sau
ai fost pentru cei care, şi ei, nu
vor fi fost, la fel, niciodată.
 Îngerii malefici, îngerii căzuţi,
ai răului şi nedesluşirii, ai
întunericului universal.
 Lumea e fiinţa – nemuritoare
prin decesul tuturor lucrurilor
ce-o compun.
 S-a chinuit, a îndurat zile
întregi în tăcere boala, durerea,
mă urmărea doar cu privirea: nu
înţelegea ce i se întâmplă, de ce
tocmai ei i se întâmplă (să fi
crezut totuşi că aş şti eu aceasta
?). I se întâmpla chiar ei, care
fusese 13 ani atât de tare, de
vitală, de viguroasă, de tandră şi
gingaşă, de mândră: Cara, boxe-
riţa aceea inteligentă, construin-
du-şi, spre a comunica, un limbaj
din scuturatul urechilor şi obli-
gându-mă, ea, să-l adopt, să-l
învăţ, nu invers; Cara creându-şi
ea singură jocurile, două-trei, la
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care mă invita, mă silea să
particip, să fim împreună jucân-
du-ne; boxeriţa aceea care,
neavând pui, iubea totuşi, cu
disperare, copiii. Acum respira
greu, nu izbutea, iată, să se mai
ridice, iar când o făcea se
prăbuşea înainte, în bot. Apoi în
noaptea aceea ultimă a plâns,
erau scâncete speriate, scâncete
neajutorate, întrebătoare, poate....
A plâns şi a murit. (A murit cu
ochii deschişi, ochi ce m-au privit
cu lumina lor verde tot timpul
când am purtat-o la groapa de
sub nuc.)
 A avea recomandă locul, a fi,
însă, timpul: spui, de exemplu,
este ocupat, aceasta înseamnă
acum, acum când vreau să mă
aşez pe acest scaun; aveţi ocupat,
dimpotrivă, semnifică deja o
proprietate asupra locului, mă
voi aşeza, adică, numai dacă
locul nu e cumva al tău, sau
numai dacă-mi este îngăduit. Tot
mai des întâlnim în adresarea
cotidiană formele cu a avea,
aceasta însemnând că locul se
întinde peste timp, că spaţiul are
mai multă căutare în faţa
timpului. Am auzit, de altfel, şi
cred că în acelaşi sens, că la
instalarea morţii, primul simţ ce
dispare e văzul, un simţ
responsabil cu receptarea tempo-
ralului, auditivul, care ne
instalează într-un loc, care e
răspunzător, cu alte cuvinte, de
senzaţia întinderii, dispare
ultimul.
 Absurdul: să naşti copii
aruncându-i, oferindu-i de fapt
morţii. Decât moartea – mai bine
stingerea speciei, mai bine
absenţa; întoarcerea în neviaţă.
 Intemperiile, răutatea şi demo-
nismul naturii se ivesc, de regulă,
am observat, în întuneric, ele
aşteaptă noaptea: întunericul le
ajută, deja le privilegiază.

 Nu creşti, mori: te întinzi
necontenit către moarte.
* Să văd pentru ultima dată, să
aud, să citesc, să simt pentru
ultima dată... De parcă murind
acestea toate nu ar fi ale
neştiutului, de parcă moartea ar
avea amintiri.
 Când eşti lângă moarte nu ştii
ce să spui despre ea. De fapt,
toate spunerile sunt ale lui
niciodată. Pentru că murind acea-
sta înseamnă: nu ai fost
niciodată.
 Moartea: eu sunt acel picior
amputat care nu-şi mai aduce
aminte de mine.
 Visele din ultima zi, din
ultimele clipe, de care amintea
Malraux, pe care nu le destăinui,
pe care nu le comunici...
 Nu e întâlnirea cu neantul, cu
nimicul, ci intrarea în el, scufun-
darea, contopirea; ai devenit
neantul, nu eşti...
 Deodată am realizat că,
nemaifiind, nemaiparticipînd la
lume, mi se face o nedreptate: de
ce oare să fiu scos de aici ?
 Nu e absurd: numărăm în ani
eternitatea ? Sunt cinci ani de
când a murit Ion Itu, trei de la
moartea lui Paul Cornel Chitic...

De parcă ar conta, de parcă ar
număra cineva neantul.
 Murind nu mai ştii de
existenţa părintelui care te-a
făcut, de existenţa fiului pe care
l-ai făcut, nu mai ştii nimic de
existenţa lumii. Murind nu mai
ştii de moarte, de existenţa
morţii.
 De ce e nefericit, în panică,
ţipă, se zbate, deja urlă copilul la
naştere, ba uneori ţipătul e
intrauterin, un răcnet, un icnit
fetal ? Pentru că prin naştere e
aruncat în moarte, naşterea lui e
deja ivirea unei morţi, e apariţia
morţii.
 Viitorul nu e chestiunea fiinţei,
ci a nefiinţei; în viitor e prezentă
moartea. Viitorul nu-l realizezi
decât cu moartea.
 Moartea e şi o despărţire de
mine însumi (cum notează Eugen
Ionescu în insolitul lui
Testament), nu doar despărţirea
de ceilalţi, de lumea întreagă sau
de rătăcirea ei eternă dincolo de
tine... Dumnezeu există, mai zice
Eugen Ionescu, pentru că există
răul. Cum răul absolut e
moartea, înseamnă că moartea
cere existenţa lui Dumnezeu.
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Gabriel CHIFU

Tu câştigai orice
război

Tu câştigai orice război fără să tragi
niciun foc de armă.
Cu simpla ta prezenţă.
Erai frumoasă, misterioasă.
Trupul tău emana melodii ca marea,
bănuiesc că aveai ascunse sub piele clavire.
Erai provocatoare, răscolitoare,
cum este în oraşul de provincie
mirosul revărsat din teii în floare.
Erai senzuală, neruşinată, lascivă şi fină
ca petala albă de magnolie târzie.

Iar acum ai plecat. Unde eşti?
Pe cine bandajezi cu mângâierile tale?
Cu trupul tău, grădina cui o dezgheţi şi o-nfloreşti?
Şi patul cui îl faci să zboare?
Pe cine, pe cine duci până la stele?
În mintea cui te-ai gravat,
cine se îneacă în tine?

Fără tine, m-am îmbolnăvit.
Fără tine,
cred că diamantul însuşi se sparge,
iar cerul îşi pierde culoarea.
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Tú  ganabas todas las guerras
Tú  ganabas todas las guerras  sin tirar
Ni siquiera  una bala.
Con tu simple presencia,
Eras hermosa, misteriosa.
Tu cuerpo emanaba melodías  como el rumor de las olas,
Pienso que escondías bajo tu piel el clavé.
Eras provocadora,  inquietante,
Como es una ciudad provinciana
El aroma  suelto en los tilos florecientes.
Eras sensual, desvergonzada, lujuriosa y fina
Como los blancos pétalos de las magnolias tardías.

Y ahora te has marchado. ¿Dónde  estás?
¿A quién vendas con tus caricias?
¿Con tu cuerpo, el jardín de quien lo deshielas y luego lo floreces?
¿Y en el lecho de quien lo haces volar?
¿A quién llevas hasta las estrellas?
¿En la mente de quién estas grabada,
Quién se ahoga en ti?

Sin ti, me he enfermado.
Sin ti, creo que hasta el mismo diamante se rompe,
Y el cielo pierde su color.

Regina din Saba întâmpinată de Regele Solomon
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Suntem mai
mulţi
Suntem mai mulţi în acest trup.
Toţi răspundem la acelaşi nume, toţi ne
înfăţişăm
sub acelaşi chip,
dar suntem diferiţi.

Eu, cel care scrie acest poem, sunt doar unul
dintre ei.

N-aş putea spune că-i cunosc pe ceilalţi şi că
ne înţelegem frăţeşte.

Ne îmbulzim toţi aici, pe petecul de pământ al
acestui trup,
facem orice ca să cucerim spaţiu vital,
să cucerim scena, microfonul
şi, dintre noi, nu ştiu, nu ştiu
cine va izbândi.
N-avem reguli, n-avem respect,
fiecare ţine să răzbată la suprafaţă şi atât,
să i s-audă vocea, cu orice preţ.
Cât mai tare, tunător.

Nu ştiu, nu ştiu cum se va termina istoria asta
încurcată,

cearta asta dintre noi.
Nu ştiu nici cât am să-i mai suport pe toţi aceşti
colocatari imposibili
şi nici cât au să mă mai îngăduie ei.

Ar vrea să mă calce-n picioare, simt.
Aş vrea să-i arunc peste bord, recunosc.

Iar cearta încet-încet se schimbă-n măcel.
Un măcel care nu se încheie niciodată.
Un măcel care nu cruţă pe nimeni,
în care nu piere nimeni
şi-n care nimeni nu iese învingător.

Somos
demasiados
Somos muchos en este cuerpo.
Todos respondemos al mismo nombre, todos nos
mostramos
Con el mismo rostro,
Pero somos distintos.

yo , el que escribe estos versos, soy solo uno de
ellos.

No podria decir que les conozco  y que
Nos entendemos  fraternalmente.
Nos  hacinamos todos aquí, sobre éste pedazo de

tierra
Corporal
Hacemos cualquier cosa para conquistar el

espacio vital,
Para conquistar el escenario, el micrófono
Y, entre nosotros, no sé, no sé
Quien vencerá.
No tenemos reglas, no hay respeto
Y cada cual  tiende a luchar en la superficie y

nada más,
Para que se escuche su voz, a cualquier precio.
Cuanto más fuerte, como un trueno.
No sé, no sé cómo acabará ésta enredada  historia,
Ésta pelea entre nosotros.
No sé cuanto más voy a soportar  a todos estos
Vecinos insoportables
Y ni cuánto  tiempo ellos me soportarán

Quisieran barrer conmigo, lo percibo.
Yo en tanto quisiera arrojarlos por la borda, lo

reconozco.

Y  la pelea lentamente se transforma en una
carnicería.

Una carnicería que no acaba nunca.
Una carnicería que no perdona a nadie,
En la cual nadie pierde
Y ni nadie es  vencedor
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Papirus

Am făcut sul întreg peisajul:

cerul cu nori şi câteva stele;

apoi, văzduhul prin care tocmai
trecea vântul, tocmai trecea
mirosul liliacului înflorit,
tocmai trecea o umbră;

apoi, strada cu biserica din apropiere
şi casa mea (mă cuprindea şi pe mine,
stând la masă şi citind).

Da, am strâns, am rulat
tot universul meu, ca pe un papirus.

Iar papirusul astfel dobândit
l-am legat cu o sfoară de cânepă
şi l-am pus deoparte,
la păstrat,
pentru alte vremuri.

El papiro
Enrollé  todo el paisaje:
el cielo nublado y algunas estrellas;

luego, el cielo en que precisamente
pasaba el viento, también  pasaba
el aroma de las azucenas florecidas,
y  justamente  pasaba una sombra;

Y después, la calle con la iglesia cercana
y mi casa (me enrollaba  a mí también,
estando en la mesa y leyendo).

Si, he asido, he enrollado
todo mi universo, como en un papiro.

Y el papiro hecho de tal modo
lo amarré con un hilo de cáñamo
y lo puse al costado,
lo conservé,
para otros tiempos.

Traducción
Mario Castro NAVARRETE

mario.castro.n@gmail.com
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Emilian DOBRESCU

Criza mondială
a educaţiei
4.
Scopul şi obiectivele noului
model educaţional

3.1. Valenţele noilor forme de educaţie în mediul global;
3.2. Schimbarea paradigmelor educaţiei; 3.3. Spre un nou tip
de societate umană – societatea conştiinţei

3.1. Valenţele noilor forme de educaţie în mediul global

Educaţia persoanelor din grupuri
defavorizate

n perioada 2001-2005 (pentru am găsit date), în
programele de facilitare a accesului categoriilor
defavorizate la educaţie, au fost realizate următoarele

învestiţii: 2001 - 8,33 milioane de euro (7 milioane din fonduri
PHARE şi 1,33 milioane de la Guvern); 2002 - 150.000 de euro;
2003 - 11,33 milioane de euro (9 milioane din fonduri PHARE şi
2,33 milioane de la Guvern); 2004 - 5 milioane de euro (4
milioane din fonduri PHARE, 1 milion de la Guvern); 2005:
10,83 milioane de euro (8,5 milioane din fonduri PHARE şi 2,33
milioane de la Guvern). Finanţarea programelor de facilitare a
accesului categoriilor defavorizate la educaţie a continuat şi în
perioada 2006 – prezent, se pare însă cu mai mică intensitate.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (M.E.C.I.) a
lansat pe 8 septembrie 2009, o nouă campanie de
conştientizare, adresată părinţilor, elevilor, personalului
didactic şi formatorilor de opinie din România, în cadrul
programului “Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”.
Organizatorii au ales ziua de 8 septembrie pentru că aceasta
este data în care se celebrează ziua naţională a alfabetizării.
Această nouă campanie, intitulată “În şcoală nu este loc pentru
discriminare. Cunoaşte-mă, înainte să mă judeci!”, destinată
luptei împotriva discriminării în şcoală, este o ultimă
componentă a Programului Phare ce a debutat în etape din
anul 2003, cu fonduri de 37 de milioane de euro, cu scopul de a
sprijini copiii din grupurile dezavantajate. De la debut şi până

în 2009, acest program a vizat proiecte de tip “A doua şansă”,
prin care cei care nu au avut ocazia să urmeze sau să-şi
definitiveze educaţia şcolară au beneficiat de programe de
educaţie (au existat cca 10.000 de beneficiari); formare de
formatori (850 persoane, din toate judeţele ţării); proiecte de
îmbunătăţire a infrastructurii în 300 de şcoli; promovare a
educaţiei incluzive.

În şcoală nu este loc pentru discriminare. Dacă lăsăm o
mare parte a populaţiei needucată, automat aceasta nu poate să
aducă o contribuţie la dezvoltarea societăţii. Bugetul public are
mult mai mult de câştigat dacă investim astăzi în educaţia
copiilor din grupurile defavorizate.

Educaţia nonformală
ducaţia nonformală are loc, aşa cum spune şi
denumirea, în afara mediului formal, în afara a ceea ce
se întâmplă la şcoală, la universitate sau la alte

programe acreditate de formare. Este flexibilă, dar urmăreşte o
serie de obiective de învăţare, fapt ce îl motivează şi îl
responsabilizează pe cel care învaţă. De altfel, acesta este
implicat în mod direct şi activ în procesul de educaţie
nonformală. Este forma de educaţie ce are obiective de
învăţare explicite. Important este să stabilim metoda de
învăţare cea mai potrivită pentru fiecare individ, pentru că sunt
oameni care învaţă foarte bine dacă au un program
standardizat, dacă există o abordare academică şi alţii care
învaţă mai bine dacă au posibilitatea să se exprime, să fie ceva
mai creativi.

În funcţie de specificul fiecărei ţări, educaţia nonformală
poate propune şi programe educaţionale care contribuie la
alfabetizarea adulţilor, la educaţia de bază pentru cei care au
părăsit sistemul formal de educaţie, la îmbunătăţirea abilităţilor
de viaţă şi de la locul de muncă, precum şi la cultura generală.
Conform Standardului Internaţional de Clasificare în Educaţie
(ISCED 1997), aprobat de UNESCO, programele de educaţie

Î
E
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nonformală nu sunt obligate să urmeze un sistem gen “scară în
trepte” şi pot avea durate variate de desfăşurare. Dacă pentru
unele ţări europene, educaţia nonformală este o componentă a
politicilor educaţionale, există şi state unde iniţiativele pe
această temă vin cu precădere din mediul privat sau ONG şi
unde abia încep să prindă contur strategii privind relaţia
formal-nonformal-informal.

La nivel european au existat mai multe iniţiative, începând
cu Strategia de la Lisabona, prin care s-au punctat câteva
prevederi generale privind depăşirea barierelor dintre educaţia
formală şi nonformală, recunoaşterea formelor de educaţie
nonformală şi recunoaşterea faptului că aceasta creşte şansele
tinerilor de a-şi dezvolta noi competenţe şi de a găsi un loc de
muncă. Însă, mai sunt paşi de făcut pentru a defini unitar
educaţia nonformală la nivelul statelor membre.

În Franţa, spre exemplu, activităţile extracurriculare sunt
extrem de bine dezvoltate, chiar de către stat. În Lituania,
educaţia nonformală este văzută de către autorităţi drept
componenta prin care se formează persoane inteligente,
creative şi capabile de a veni cu soluţii fezabile şi de a se
implica în viaţa publică. Olanda are şi ea o tradiţie îndelungată
în acest domeniu. Multe dintre activităţile tinerilor din timpul
liber se desfăşoară în parteneriat cu şcoala. Polonia are o
strategie naţională pentru tineret pentru perioada 2003-2012,
educaţia nonformală fiind o componentă importantă a acesteia.

La nivel comunitar, educaţia nonformală este realizată de
către formatori, facilitatori, voluntari care au obţinut
competenţe, abilităţi şi certificate pentru domenii diverse în
care s-au instruit.

În România, conceptul de educaţie nonformală nu a fost
încă definit într-o formulă care să fie universal acceptată şi
recunoscută. Cu toate acestea, activităţile care pun accent pe
dezvoltarea unor abilităţi personale şi profesionale, în afara
cadrului oficial încep să capete amploare, în special în rândul
tinerilor, fiind o chestiune relativ nouă. În alte ţări se adresează
tuturor categoriilor de vârstă. Sunt multe ţări care au destul de
bine dezvoltate programe de educaţie non-formală adresate în
special celor care au ieşit din câmpul muncii, pensionarilor,
pentru că este o formă prin care oamenii pot să-şi pună în
comun nişte experienţe. E o formă prin care se simt utili
societăţii.

În prezent, principalii furnizori de educaţie nonformală în
România sunt programele europene specializate, ONG-urile şi
unele companii, prin programele lor de responsabilitate socială
corporativă (CSR). Aici pot fi menţionate companii precum,
Petrom, Siveco Romania, Microsoft Romania sau Oracle
Romania. De pildă, Junior Achievement Romania, organizaţie
non-profit care crează programe de educaţie economică,
antreprenorială şi de pregătire profesională pentru cadre
didactice, elevi şi studenţi, nu oferă burse pe bază de solicitări,
ci doar câştigătorilor anumitor programe şi competiţii
desfăşurate de organizaţie. Printre proiectele desfăşurate de
organizaţie se află programele “Succesul Profesional” (fostul
“Cheia Succesului”), care abordează strategii de carieră şi
Company of The Year, în cadrul căruia mai mulţi tineri merg
într-o ţară străină şi participă la diverse activităţi corporate. De
asemenea, Junior Achievement Romania derulează şi
competiţia Job Shadow Day, pe parcursul căreia tinerii învaţă
cum funcţionează o companie. Programele organizaţiei sunt
sponsorizate de companii importante de pe piaţa locală: Citi
Group Foundation, Coca-Cola HBC, Erste Bank şi General
Electric, fiecare oferind peste 50.000 dolari (cca 35.500 euro) sau

3M, A&D Pharma, BCR, Romtelecom, Genpact, care au oferit
sume mai mici. În anul şcolar 2008/2009, 318 elevi, studenţi şi
profesori au beneficiat de burse şi premii în valoare de 280.000
de euro, oferite de Junior Achievement Romania1.

Educaţia de-a lungul întregii vieţi
e-a lungul evoluţiei istorice, toate societăţile au
cunoscut şi au adoptat, mai devreme sau mai târziu,
modificările impuse de progresul ştiinţific şi evoluţia

gândirii. Aceste modificări se regăsesc în special în conţinutul
profesiunilor, precum şi în mobilitatea profesională şi socială,
care subliniază necesitatea educaţiei permanente.

Dacă educaţia ca fenomen social-cultural, poate fi abordată
atât din perspectivă istorică, dar şi din perspectivă
ontogenetică (a accesului la educaţie al fiecărei persoane în
evoluţia acesteia), educaţia permanentă reprezintă o necesitate
a omului contemporan, nevoit să facă faţă schimbărilor
inerente în educaţia propriu-zisă, determinată de evoluţia în
dinamnică ascendentă a cunoaşterii existente la nivelul vremii
sale. În timp ce educaţia reprezintă un fenomen istoric, ştiinţific
şi social-cultural, educaţia permanentă este numai un fenomen
ştiinţific şi social-cultural al contemporaneităţii. Ea reprezintă
un concept şi un proces de maximă actualitate, ce ilustrează
activitatea integratorie a tuturor actelor şi modalităţilor de
educaţie, într-un continuum spaţio-temporal.

Educaţia permanentă poate fi definită ca un proces
instructiv-educativ, care combină toâate formele, experienţele
şi momentele actului educaţional extins la nivelul întregii vieţi
a individului. Pe parcursul desfăşurării educaţiei permanente,
instituţia şcolară înţeleasă în înţelesul ei obişnuit încetează să
mai deţină monopolul educativ dominant. Dintre
condiţionările educaţiei permanente, care se întinde, de fapt, pe
întreaga durată a vieţii omului, cităm: statusul şi rolul
persoanei; meseria sau profesiunea exercitată; timpul liber şi
accesul la mass-media. Metodele aplicate în educaţia
permanentă ar putea fi clasificate în: expozitive, interogative şi
demonstrative.

În ultimii ani, educaţia permanentă sau pe tot parcursul
vieţii (life long learning) a devenit o prioritate a sistemelor de
învăţământ la nivel global. Chiar dacă rolul educaţiei de bază,
formale, rămâne esenţial, învăţarea permanentă, împreună cu
educaţia nonformală, vin să personalizeze şi să dezvolte
aptitudini cât mai aproape de cerinţele pieţei şi societăţii, pe de
o parte, priceperea şi sufletul celui care învaţă, pe de altă parte.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii ia diverse forme, ea
desfăşurându-se atât în interiorul, cât şi în afara sistemelor
tradiţionale de educaţie şi formare. Punctul forte al
programelor de învăţare permanentă este faptul că plasează
responsabilitatea individului în centrul procesului de învăţare.
Lucru valabil şi pentru educaţia nonformală, care se regăşeşte
ca metodă de formare în cadrul unor activităţi ale programelor
europene de învăţare pe tot parcursul vieţii. De altfel, cele trei
concepte formal, informal şi nonformal se completează reciproc
în cadrul programelor de învăţare continuă. Dacă educaţia
formală, oficială, are loc într-o instituţie de învăţământ - şcoală,

1 *  *  *, Educatia si criza: Valoarea burselor acordate de Junior
Achievement a crescut cu 75%, la 280.000 de euro, 4 august 2009, pe
site-ul Junior Achievement Romania, vizitat în ziua de 17 decembrie
2009, orele 8,47
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facultate etc., iar educaţia informală reprezintă influenţele
spontane sau neorganizate din mediu, familie, grup de
prieteni, mass media etc. asupra individului, educaţia
nonformală vine să personalizeze şi să dezvolte, acasă, la locul
de muncă, în comunitate şi, uneori, chiar la şcoală, în afara
curriculei oficiale, acele competenţe, aptitudini, cunoştinţe pe
care fiecare le simte mai aproape de suflet.

Comisia Europeană a reunit iniţiativele sale privind
educaţia şi formarea sub o singură umbrelă - Programul de
învăţare pe tot parcursul vieţii. Acesta are patru subprograme -
Comenius (pentru învăţământul preuniversitar), Erasmus
(pentru învăţământul superior), Leonardo da Vinci (pentru
educaţie şi formare profesională) şi Grundtvig (pentru educaţia
adulţilor), oferind persoanelor de orice vârstă oportunităţi de a
studia oriunde în Europa.

Începând cu perioada de finanţare 2007-2013, un program
transversal completează aceste patru subprograme, printre
activităţile cheie ale acestuia numărându-se: cooperarea în
domeniul politicii, limbile străine, tehnologiile informaţionale
şi de comunicare, diseminarea şi exploatarea eficientă a
rezultatelor proiectelor. Jean Monnet este un alt program prin
care executivul european încurajează predarea, reflecţia şi
dezbaterile pe tema procesului de integrare europeană în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior din lume, tot pentru
perioada 2007-2013.

Prioritatea centrală a Programului de Învăţare pe tot
Parcursul Vieţii este să întărească contribuţia adusă de educaţie
şi formarea profesională în atingerea obiectivului Lisabona de
transformare a Uniunii Europene în cea mai competitivă

economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere
economică durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi
calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai mare
coeziune socială.

Cooperarea privind politicile europene în domeniul
educaţiei şi formării profesionale a început în 1995 odată cu
adoptarea Cărţii Albe privind educaţia şi formarea
profesională, “A preda şi a învăţa – spre societatea
cunoaşterii”, prin care Uniunea Europeană se autodefineşte ca
îndreptându-se spre o societate care învaţă, bazată pe
dobândirea de noi cunoştinţe şi pe învăţarea pe tot parcursul
vieţii. Documentul a fost publicat chiar înainte de lansarea în
1996, a Anului European al Învăţării pe tot parcursul vieţii. În
1997 - apare comunicarea Comisiei – “Pentru o Europă a
cunoaşterii” – care leagă obiectivul învăţării pe tot parcursul
vieţii cu propunerile de programe privind educaţia şi formarea
în perioada 2000 – 2006. În ianuarie 2000 - Programul Socrates
II demarează subprogramul Grundtvig care vizează educaţia
adulţilor, iar în noiembrie 2006 - apare Programul de învăţare
pe tot parcursul vieţii 2007-2013. Noul program reuneşte
fostele programe Socrates şi Leonardo da Vinci.

Componentele programului european de învăţare pe tot
parcursul vieţii sunt următoarele:
- Comenius este prima componentă a Programului de
învăţare pe tot parcursul vieţii. Se adresează instituţiilor de
învăţământ preuniversitar, de stat şi private (de la grădiniţe la
şcoli postliceale) şi tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea
în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal
didactic, precum şi autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi
sau ONG-urilor care activează în domeniul educaţional.
- Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate
şcolare, proiecte de formare a personalului didactic, reţele de
parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de formare
iniţială şi continuă pentru creşterea calităţii şi consolidarii
dimensiunii europene în educaţie.
- Programul Erasmus este destinat învăţământului superior
şi are printre obiectivele cheie creşterea calităţii şi volumului
mobilităţilor studenţilor şi a cadrelor didactice în Europa,
cooperarea multilaterală între instituţiile de învăţământ
superior din Europa, precum şi mărirea gradului de
transparenţă şi compatibilitate între învăţământul superior şi
calificările profesionale obţinute în Europa.
- Programul Leonardo da Vinci vizează cooperarea
transnaţională în domeniul formării profesionale a forţei de
muncă. Scopul său este de a creşte calitatea sistemelor şi
practicilor de formare profesională, de a asigura instrumente
moderne şi noi abordări în formarea profesională pe întreg
parcursul vieţii.
- Programul Grundtvig îşi propune să ofere alternative
educaţionale şi să îmbunătăţească accesul celor care, indiferent
de vârstă, doresc să dobândească noi competenţe prin forme de
educaţie a adulţilor. Grundtvig vine în întâmpinarea nevoilor
de predare/învăţare ale adulţilor şi se adresează instituţiilor
sau organizaţiilor care asigură sau facilitează educaţia acestora.
Orice organizaţie din domeniul educaţiei adulţilor, din
sistemul formal, nonformal sau informal poate să participe la
programul Grundtvig. Adultul, în sensul programului
Grundtvig, este o persoană de peste 25 de ani sau un tânăr sub
această vârstă, care nu mai este cuprins în sistemul formal de
educaţie.

Programele europene de educaţie, formare profesională şi
tineret sunt gestionate la noi în ţară de Agenţia Naţională
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pentru programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării profesionale (ANPCDEFP), din subordinea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

3.2. Schimbarea paradigmelor educaţiei
e 9 iunie 2010, Comisia Europeană a prezentat
reformele menite să ajute la modernizarea educaţiei şi
formării profesionale în Ununea Europeană, să ofere

astfel tinerilor un învăţământ de calitate, mai atractiv şi
calitativ, iar adulţilor mai multe şanse pentru creşterea
competenţelor de-a lungul întregii vieţi. În prezent, în ţările
membre UE, învăţământul profesional şi formarea profesională
este opţiunea aleasă în medie de aprox 50 la sută dintre elevii
din învăţământul secundar superior. Totuşi, acest sector
necesită o modernizare pentru a fi transformat într-o opţiune
mai atractivă şi mai de calitate, astfel încât să le ofere tinerilor
competenţele adecvate pentru a găsi un loc de muncă potrivit
şi adulţilor o oportunitate de a-şi îmbunătăţi competenţele în
cursul vieţii lor active.

În consecinţă, Comisia Europeană încurajează mai multe
persoane să urmeze învăţământul profesional, să amelioreze
calitatea ofertei de formări şi să faciliteze mobilitatea între
locuri de muncă şi ţări. “Învăţământul profesional şi formarea
profesională reprezintă o legătură vitală între lumea educaţiei
şi a muncii. În climatul economic actual, este mai important
decât oricând să ne reunim eforturile şi să transformăm
învăţământul profesional şi formarea profesională într-o
opţiune mai atractivă pentru ucenici, elevi şi orice alte persoane
care vor să îşi amelioreze competenţele”, afirmă Androulla
Vassiliou, comisar european pentru educaţie, cultură,
multilingvism şi tineret. Printre metodele de impulsionare a
învăţământului profesional şi formării profesionale, planurile
adoptate de Comisia Europeană indică:
- asigurarea unui acces flexibil la formare şi la calificări, care
să fie deschis pe durat tuturor etapelor vieţii individului;
- promovarea mobilităţii pentru a facilita câştigarea de
experienţă în străinătate sau într-un sector diferit al economiei;
- garantarea obţinerii celor mai înalte calităţi posibile prin
învăţământ profesional şi formare profesională;
- oferirea mai multor oportunităţi grupurilor dezavantajate
(persoanele care au abandonat studiile, persoanele cu
competenţe reduse şi şomerii, persoanele migrante şi cele cu
dizabilităţi);
- promovarea unei atitudini creative şi inovatoare, precum şi
a spiritului antreprenorial în rândul elevilor.

Planul pentru Învăţământul Profesional şi Formare
profesională al Comisiei Europene se bazează pe obiectivele
Strategiei Europa 2020 pentru creşterea inteligentă şi favorabilă
a incluziunii şi este legat de iniţiativa „Tineretul în miscare”,
care sprijină extinderea oportunităţilor de învăţare şi mobilitate
pentru toţi tinerii. Aceasta este contribuţia Comisiei pentru un
nou program de reforme pe următorii 10 ani, pe baza
procesului de la Copenhaga privind cooperarea sporită la nivel
european în domeniul educaţiei şi al formării profesionale. În
decembrie a.c., comisarul Androulla Vassiliou şi miniştrii din
UE cu portofoliu în domeniul învăţământului profesional şi al
formării profesionale se vor reuni cu reprezentanţi ai
angajatorilor şi ai sindicatelor la Bruges, Belgia, pentru a stabili
o agendă de modernizare ambiţioasă pentru următorii 10 ani,
precum şi obiective pe termen mai scurt, care vor fi revizuite în
mod regulat.

Procesul european privind cooperarea sporită la nivel
european în domeniul învăţământului profesional şi al formării
profesionale a fost lansat în 2002 şi este revizuit la fiecare doi
ani. Acesta a stimulat dezvoltarea unei abordări comune a
evaluării, bazate mai degrabă pe rezultate, decât pe durata
perioadei de studiu sau pe tipul de instituţie.

România a preluat oficial Secretariatul Procesului
Bologna pe 5 iulie 2010, în cadrul unei ceremonii oficiale ce a
avut loc la Bucureşti. Odată cu preluarea oficială a
Secretariatului Procesului Bologna, România a lansat şi
website-ul oficial permanent al Procesului Bologna
www.ehea.info. Coordonatorul Secretariatului Procesului
Bologna a fost desemnat prof. univ. Lazăr Vlăsceanu. În cadrul
Conferinţei extraordinare a miniştrilor europeni responsabili cu
învăţământul superior desfăşurate pe 11-12 martie 2010, la
Budapesta şi Viena, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, Daniel Petru Funeriu, a susţinut o prezentare a
viitoarei Conferinţe ministeriale a Procesului Bologna,
eveniment care va avea loc la Bucureşti (26-27 aprilie 2012). Cu
acest prilej, ministrul român al Educaţiei a invitat miniştrii
prezenţi să participe la al treilea Forum Bologna, programat la
finalul Conferinţei ministeriale de la Bucureşti din 2012.
Reuniunea extraordinară de la Budapesta şi Viena a aniversat
încheierea perioadei de zece ani de cooperare în cadrul
Procesului Bologna, constituind astfel o bună ocazie pentru a
evalua stadiul implementării obiectivelor stabilite în vederea
creării Spaţiului European al Învăţământului Superior.
Lucrările dublei conferinţe, găduite la Viena şi Budapesta, s-au
axat pe prezentarea şi discutarea raportului de evaluare
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elaborat de CHEPS (Center for Higher Education Policy
Studies).

În vremea comunismului incipient, pe care societatea
românească l-a experimentat sub forma “societăţii socialiste
multilateral dezvoltate”, statul centralizat planifica tot ceea ce
urma să se întâmple în viaţa oamenilor, inclusiv câţi specialişti
de o anume formaţie sunt necesari sectorului respectiv de
activitate. Acum şi acest aspect a fost lăsat la voia “mâinii
invidizibile a Domnului”, la voia jocului liber al pieţii, cererea
şi oferta de resurse umane. Şi, de aceea, orice dezechilibru în
domeniul educaţiei, nu mai are ca responsabil statul, ci, piaţa
liberă.

Una din prejudecăţile dobândite prin educaţie, egalitatea
femeii şi a bărbatului, nu poate fi depăşită de noi, oamenii, nici
la mii de ani de la „inventarea” ei. Marile întreprinderi ale
lumii nu ştiu să beneficieze de pe urma talentului
reprezentantelor sexului frumos, au constatat experţii World
Economic Forum (WEF) în raportul pe 2010 privind egalitatea
între bărbaţi şi femei, o lucrare care cuprinde pentru prima
dată din 2006, de când este elaborată anual, concluziile reieşite
din analiza a cca 600 firme, care activează în 16 domenii de
activitate din 20 de ţări ale planetei. Potrivit studiului,
progresul realizat de unele companii scandinave, americane
sau britanice, lidere în materie de integrare a femeilor, a
întreţinut numai iluzia că o mare parte din întreprinderile de
renume s-au convertit la egalitarism sau, cel puţin au acceptat
principiul „women friendly”; în realitate, între cele 20 de ţări
ale planetei există mari decalaje, dictate de modul cum, prin

tradiţie, percep şi acceptă primatul raporturilor dintre femei şi
bărbaţi. Astfel, în tabăra „ţărilor feministe” se află SUA (cu 52
la sută din subiecţi, care acceptă egalitatea femeilor cu bărbaţii),
Spania, cu 48 la sută şi Finlanda, cu 4 la sută, ţările cel mai
puţin feministe dintre cele 20 analizate fiind India (23 la sută),
Japonia (24 la sută), Turcia (26 la sută) şi Austria (29 la sută).

În Europa, sectorul serviciilor reprezintă cel mai liberal
domeniu de angajare a femeilor (nu cunoaştem dacă studiul a
analizat şi firme din sectorul cuaternar, al petrecerii timplui
liber...). Rareori, femeile ajung în guncţii de conducere. Numai
Norvegia are o lege care obligă firmele să promoveze în funcţii
de conducere femei; cu toate acestea, aici femeile ajung la 40 la
sută din membrii consiilor de conducere şi doar la 5 la sută din
patroni2.

V-aţi întrebat vreodată de ce nu vă ajung banii, de ce copiii
dumneavoastră par de necontrolat, de ce plătiţi rate
insuportabile la bancă, de ce nu vă mai place nimic din ce aveţi
în casă, de ce vă vine mereu să vă certaţi cu toată lumea, de ce
vă simţiţi neglijat, ignorat, umilit, strivit de cei care ar trebui să
vă servească, de ce nu sunteţi fericit şi nici măcar mulţumit sau
pur şi simplu de ce fetele poartă de aproape doi ani cisme în
miezul verii? Dar v-aţi întrebat şi de ce nu faceţi nimic pentru
ca aceste ingerinţe în viaţa dv. să nu mai continue? Vă
prezentăm 5 modalităţi de influenţă şi educaţie cotidiană
nefaste asupra minţii şi acţiunii dv.:

1. În fiecare zi, pe toate canalele media, i se oferă
cetăţeanului obişnuit un exemplu de personaj realizat din
punct de vedere financiar şi se insistă pe câţi de mulţi bani are
respectivul, câte bunuri deosebite îşi cumpără în fiecare zi, cu
ce “persoane bine” umblă, în ce casă luxoasă trăieşte şi cât de
simpatic e în discuţiile cu presa. În acest fel, puţin câte puţin,
omul obişnuit ajunge să fie, în mod real, interesat de viaţa
personajului neobişnuit.

Apoi i se oferă omului obişnuit informaţii despre situaţii
conflictuale din viaţa persoanujului neobişnuit, de genul:
divorţ cu scântei sau despărţire violentă, dispute pe moşteniri,
corupţie, exprimări colorate. Nu la fel de bine primite, dar
destul de eficiente sunt şi informaţiile despre aspecte pozitive
din viaţa omului neobişnuit: căsătorie, o nouă cucerire, un act
caritabil.

2. În fiecare zi, pe toate canalele media, i se explică omului
obişnuit de unde să îşi ia cel mai avantajos credit, care sunt
bancile care au comisioane ascunse şi, prin excludere, care sunt
cele mai sigure şi unde trebuie să dea fuga să ia bani. Apoi, i se
spune ce lucruri rele i se pot întâmpla dacă nu îşi plăteşte
ratele.

3. La fel, prin ştiri repetitive sau talk-show-uri
interminabile i se mai explică ce răutăţi fac autorităţile, cât de
mult şi prin ce metode ingenioase se mai fură banul public. I se
arată de o sută de ori ce bine se circulă pe podul sau şoseaua
abia inaugurate, ce sisteme de siguranţă super-performante
trebuie să mai cumpere pentru siguranţa sa, la ce evenimente
artistice de înaltă ţinută şi popularitate trebuie să participe. În
acest mod, omul obişnuit simte că cineva « lucrează” şi pentru
el.

Apoi, ca toate lucrurile să aibă un pic de sare şi piper i se
arată fraierului câţiva barosani încătuşaţi, achitaţi de justiţie
sau care primesc pedepse cu suspendare.

2 după art. Simonei Haiduc, Potrivit experţilor World Economic Forum,
lumea de afaceri nu a învăţat să „capitalizeze talentul femeilor”, în
Financiarul 9 martie 2010
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4. Tot omului obişnuit i se mai arată informaţii ultra-
detaliate despre clanuri de cămătari, tâlhari, bătăuşi, spărgători
de banci, elevi bătuţi de alţi elevi sau de profesori, pietoni
omorâţi de şoferi recalcitranţi. Cetăţeanul combină metoda 2 cu
metoda 3 şi obţine un mesaj prin care va întreprinde treptat
următoarele acţiuni: îşi cumpără o uşă metalică, face contract
de monitorizare cu o firmă de pază, îşi ia pistol cu bile, îşi
asigură casa, maşina, partenerul de viaţă, copilul şi pe sine.

5. În fiecare zi, toate canalele media îl conving pe cetăţean
că toată lumea este îngrijorată de soarta educaţiei. Însuşi
preşedintele României recunoaşte la deschiderea anului şcolar
că nu s-a prea omorât cu învăţătura… Apoi, cetăţeanul este
obligat să se culturalizeze cu un roman de-al vreunei dive de
Dâmboviţa sau de aiurea şi să citească cărţi despre:
cum să ajungi bogat, vedetă sau fotomodel când eşti de fapt
sărac şi necunoscut.

Aceste “metode” descriu cel mai bine “parteneriatul stat –
privat - media”, care acţionează de ani buni pentru
transformarea indivizilor de pretutindeni în consumatori fără
conştiinţă. În contrapartidă, cetăţeanul obişnuit poate să înveţe
din exemplul lui Bill Gates, cel mai bogat om de pe planetă,
care şi-a donat 98 la sută din avere unei fundaţii de binefacere
ce poartă numele său şi al soţiei sale. În decembrie 2009, Bill
Gates a ţinut un discurs la un liceu american despre cele 11
lucruri pe care elevii nu le-au învăţat şi nu le învaţă în prezent
la şcoală, dar care sunt esenţiale pentru educaţia omului. El a
scos în evidenţă faptul că sentimentul de automulţumire şi
învăţăturile corecte din punctual de vedere al politicilor
educaţionale actuale au creat o generaţie de copii care nu au de
loc noţiunea de “realitate” şi despre felul în care această
“realitate” îi poate destina eşecului în lumea reală. Iată cele 11
regului educaţionale ale lui Bill Gates:

1. Viaţa nu e dreaptă - obişnuieşte-te cu această idee.
2. Lumea se aşteaptă să realizezi ceva îniante de a fi

mulţumit de tine însuţi.
3. Nu vei câştiga 60 mii de dolari pe an de îndată ce

părăseşti băncile şcolii şi nu vei fi în conducerea vreunei
companii decât atunci când vei fi muncit pentru acestea.

4. Dacă observi că profesorul tău e sever, stai să vezi cum
este când o să ai un şef!

5. A lucra într-un fast-food nu este ceva sub demnitatea
ta. Bunicii tăi aveau o altă denumire pentru asta: o numeau
şansă.

6. Dacă o dai în bară, nu e vina părinţilor tăi sau a
altcuiva, aşa că nu te mai smiorcăi în legătură cu greşelile tale,
ci, învaţă din ele.

7. Înainte de a te fi născut, părinţii tăi nu erau atât de
plicticoşi ca acum. Au ajuns aşa din cauză că trebuie să-ţi
plătească cheltuielile, să-ţi spele hainele şi să te asculte pe tine
spunându-le cât de grozav te crezi.

8. Poate că şcoala ta a scăpat de învingători şi învinşi, însă
viaţa NU. În unele şcoli au abolit corigenţele şi elevul poate
încerca de câte ori vrea el să dea răspunsul corect la o întrebare.
Asta nu seamănă, de loc, cu NIMIC din viaţa reală.

9. Viaţa nu se împarte în semestre. Nu ai verile libere şi
alte avantaje. Te regăseşti doar în puţinul timp liber pe care-l
mai ai la dispoziţie acum.

10. Ce vezi la televizor NU este viaţa reală. În viaţa reală
oamenii chiar trebuie să mai plece din cafenele, baruri,
discoteci şi restaunrante şi să mai meargă la servici.

11. Fii amabili cu tocilarii. Există şansa ca în viitor să
lucrezi pentru vreunul dintre ei.

În SUA, programele de studiu conferă studenţilor o
educaţie în însuşirea aptitudinilor manageriale solide (gândire
critică, analiza şi rezolvarea problemelor, comunicarea scrisă şi
orală, competenţe de calculator şi alte competenţe funcţionale
specifice, aptitudini care vizează compasiunea, încrederea,
toleranţa), valori etice (responsabilitatea şi capacitatea de a face
faţă presiunilor zilnice fără să cedeze în faţa interesului
personal)3… De exemplu, la University of Chicago
(www.uchicago.edu) pentru a obţine diploma de licenţă în
administrarea afacerilor, studentul trebuie să acumuleze 120
credite, din care 30 de credite fac parte din categoria celor de
educaţie generală. La această universitate, cursurile care se fac
pentru obţinerea diplomei de licenţă în administrarea
afacerilor, sunt: principiile managementului, principiile
contabilităţii, noţiuni generale de economie, matematica pentru
afaceri, drept pentru afaceri, principiile marketingului,
principiile manage-mentului financiar, comportamentul
organizaţional, managementul resurselor umane, noţiuni
despre afacerile globale, comunicarea în afaceri, managementul
operaţional, managementul financiar internaţional,
managementul micilor afaceri, managementul strategic,
manage-mentul calităţii totale. Analizând cursurile care se fac
la această universitate, pentru obţinerea diplomei de licenţă în
specializarea administrarea afacerilor, rezultă că acestea sunt
orientate astfel ca licenţiaţii să înţeleagă principiile de bază din
toate domeniile de activitate care stau la baza administrării
afacerilor, să stabilească corelaţiile dintre acestea pentru a reuşi
să facă o analiză cantitativă şi calitativă a afacerilor, astfel încât
să-şi poată atinge scopurile comerciale. Programe asemănă-
toare de pregătire a studenţilor din domeniul comercial din
SUA se regăsesc şi la universitatea „Central State University”
(www.university.edu) care oferă, de asemenea, diplomă de
licenţă şi diplomă de master, pregătind studenţii pentru cariere
în afaceri şi industrie. Trebuie subliniat că, şi la universităţile
din SUA, admiterea la cursurile de master se face numai în
baza diplomei de licenţă obţinută la o instituţie acreditată de

3 Săseanu, Andrea, Particularităţi ale sistemului de educaţie şi învăţământ
din SUA şi rolul acestuia asupra dezvoltării economico-sociale, în Amfiteatru
economic, nr. 17, aprilie 2005, pp.  122-126
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stat. În cadrul Central State University cursurile de master în
Administrarea afacerilor sunt organizate pe trei specializări:

1. specializarea în administrarea afacerilor generale – acest
program poate fi urmat de cei ce sunt licenţiaţi în
administrarea afacerilor sau în management. Cei care nu au
această pregătire pot urma acest program numai după ce îşi
completează pregătirea cu următoarele cursuri: principiile
managementului, principiile contabilităţii, noţiuni generale
despre economie.

2. specializarea în administrarea afacerilor şi marketing
urmăreşte parcurgerea cursurilor: contabilitate, economie
managerială, finanţe, managementul marketingului,
managementul resurselor umane, sisteme informatice,
management strategic, mediul afacerilor globale, tendinţe şi
strategii de marketing, managementul marketingului
internaţional, de la afaceri internaţionale la marketingul
afacerilor, practică.

3. specializarea în administrarea afacerilor internaţionale
propune parcurgerea următoarelor cursuri: contabilitate,
economie managerială, finanţe, managementul marketingului,
managementul resurselor umane, sisteme informatice,
management strategic, mediul afacerilor globale, diferenţe şi
asemănări financiare, sisteme de marketing, managementul
marketingului internaţional, comparaţii politice şi culturale.

Şi în unele universităţi din SUA – exemplu: University of
Akron – sunt oferite programe de cursuri de scurtă durată, cu
obţinerea unui certificat de absolvire. Aceste cursuri sunt
organizate în cursuri de zi, serale şi de week-end. Certificatele
de absolvire obţinute la Colegiul de Administrarea Afacerilor
din cadrul Universităţii din Akron – programe de scurtă durată
– cuprind diferite domenii, precum: planificarea financiară,
afaceri generale, vânzări în domeniul sănătăţii, afaceri
internaţionale, vânzări profesioniste, piaţa de vânzări cu
amănuntul.

HARVARD BUSINESS SCHOOL (HBS)
Fondată în 1908 a fost considerată de la început “un

experiment delicat”, ceea ce în limbaj academic s-ar traduce
prin “eşec sigur”4. Campusul universitar se întinde pe 1,618 km
pătraţi, cuprinzând 33 de clădiri. De peste 100 de ani această
şcoală este căutată de acei absolvenţi care doresc să se lanseze
în carieră la nivelul cel mai înalt. Elementul cheie de pregătire
folosit de Şcoală este studiul de caz, care permite reluarea celor
mai cunoscute strategii de afaceri cu care s-au confruntat
companii sau organizaţii în diferite momente ale trecutului.
Studenţii trebuie să se pregătească foarte serios pentru a lua
parte la discutarea acestor studii de caz – trei în fiecare zi,
petimpul a doi ani academici. HBS pune accent peperformanţa
studenţilor şi pe contribuţiie pe care le aduc aceştia în timpul
cursurilor. “Este o experienţă de învăţare, nu una de predare.
Studenţii şi facultatea învaţă unii de la alţii. Aici se crează
prietenii şi asocieri care vor dura toată viaţa”, afirmă rectorul
HBS, Jay Light. Cei mai mulţi absolvenţi ai HBS pleacă de pe
băncile instituţiei fiind foarte conştienţi de propria valoare şi de
ceea ce sunt capabili să facă. Mulţi dintre ei, pur şi simplu, nu
ştiu să piardă.

4 după Daria Macovei, Harvard Business School caută o soluţie pentru
criză, după ce mulţi dintre  absolvenţii săi s-au aflat la originea acesteia, în
Ziarul Financiar, 24 octombrie 2008, p. 14

Cu prilejul serbării de 100 de ani de la crearea HBS a fost
organizată o conferinţă pe tema leadership-ului. Întrebarea
“Cine va conduce?” era afişată pe o pancartă suspendată pe
una din clădirile HBS. Pe alte afişe se putea citi întrebări,
precum: “Care este viitorul capitalismului de piaţă?” sau “Ce
va aduce globalizarea?”. “O conducere eficientă este lucrul de
care avem nevoie în acest moment” – a afirmat profesorul
Light. Misiunea HBS este aceea de a “educa lideri care să facă
diferenţa în lume”.

Fondată ca răspuns la o criză financiară anterioară, după
100 de ani de la înfiinţare, în mijlocul acum al unei alte
crize economice mondiale, HBS trece prin momente critice5.
Contestată public din exterior şi, pe tăcute din interior, HBS
încearcă să se reinventeze: “Formăm economişti care vor
conduce, care vor face diferenţa în viitor”, spune Deirdre
Leopold, şefa departamentului de admitere şi alocări ale
burselor. Recrutările se fac prin intermediul celor 5 “antene” pe
care HBS le are întinse în California, Paris, Tokyo, Hongkong şi
Bombay. O altă antenă va deveni funcţională la Shanghai.

Un master la HBS costă 80.000 de dolari pe an. Cât priveşte
studenţii, din cele două treimi care aplică pentru o bursă (ce
acoperă 23.000 de dolari pe an), doar 40 la sută o obţin.

Întrebaţi de ce absolvenţii de la Harvard nu au reuşit să
prevadă criza, ca şi alţi experţi în economie, oficialii HBS au

5 după Criza educaţiei economice din cea mai bună şcoală din lume, pe site-
ul www.WordPress.com, 5 iulie 2009
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răspuns oarecum surprinzător: “ Ceilalţi, care erau în afară,
aveau avantajul distanţei! Noi eram în interior”. Puţine
persoane ştiu că mulţi profesori de la Harward sunt şi acţionari
ai unor importante fonduri de risc. Cazul lui Robert Merton
este cel mai des citat. Profesor la Harvard, el a fost asociat în
conducerea Long Term Capital (LTCM), unul din fondurile de
risc mari, ajuns aproape în faliment în 1998. Prăbuşirea
companiei sale nu i-a ştirbit cu nimic reputaţia de profesor de
excepţie. La fel, fişa biografică a lui Jay Light, arată că este
director al mai multor companii private şi administrator al
unor firme din domeniul investiţiilor de capital.

Ilustrațiile de la pp. 696-702 sunt realizate de George Gavrilean

Este clar că HBS s-a îndepărtat enorm faţă de maxima
primului rector al şcolii, Edward Gay, care susţinea că
profesorii săi trebuie să câştige “în mod onest, un beneficiu
corect” în urma orelor predate.

Philip Broughton, promoţia 2006 a HBS este autorul unei
cărţi intitulate “Ce te învaţă la HBS”, în care îi acordă spaţii
mari unuia dintre profesorii HBS, sir Frederick Anderson
Goodwin, şef al Royal Bank of Scotland, naţionalizată de
guvernul britanic în 2008 din cauza celor mai mari pierderi
suferite vreodată de o bancă din Regat. Goodwin era privit ca
un idol şi un model de management. Până când ideile sale au
demonstrat ca nu duc nicăieri pe termen lung.

“Au existat analize cu privire la pericolele riscului
financiar sistemic?, au întrebat unii. “Nu”, a venit prompt
răspunsul. “De peste 30 de ani nu s-a analizat acest subiect, iar
în privinţa cursurilor privind reglementarea pieţelor financiare,
dezinteresul studenţilor este masiv”, spune rectorul. Apoi, ca

pe o scuză, şopteşte încet: “Adevărul este că toată lumea iubea
acest sistem”.

Peter Tufano, profesorul de finanţe cel mai bine plasat, a
organizat încă din martie 2008, focus grupuri pentru a
studia cauzele crizei. 90 dintre foştii lui elevi, azi mari şefi în
bănci sau în Guverne, discută despre ce ar fi putut
declanşa criza: “Fiecare caută cauzele adânci - datoriile, accesul
prea facil la credite, dereglementarea, foamea de bani! Deşi,
credem că nu e un singur motiv pentru care a izbucnit această
criză”.

Interesant este şi modul în care criza a lovit în absolvenţii
HBS. Jana Pompadur Kierstead, responsabilă cu monitorizarea
profesiei absolvenţilor (există şi un asemenea post la HBS)
spune: “De când cu criza, ofertele salariale pentru absolvenţii
HBS s-au restrâns ca număr cu 30 la sută.

CINE A TRECUT PE LA HBS
 în politică: George W. Bush, fost preşedinte al SUA; Michael
Bloomberg, primarul New York-ului şi fondatorul agenţiei de
business care-i poartă numele; Henry Paulson, ex-PDG al
Goldman Sachs şi ex-secretar al Trezoreriei SUA; Frank
Carlucci, secretarul apărării în timpul mandatului lui Ronald
Reagan şi apoi PDG al fondului de investiţii Carlyle;
 în finanţe: John Thain (Merrill Lynch), John Weinberg
(Goldman Sachs), Jamie Dimon (JP Morgan Chase), Richard
Fisher (Morgan Stanley), Bruce Wasserstein (Lazard), Arthur
Rock;
 în companii: Rick Wagoner (General Motors), Jeffrey
Immelt (General Electric), Lou Gerstner (Carlyle Group), Roy
Bostock (Yahoo!), James McNerney (Boeing), A. G. Lafley
(Procter & Gamble), Donald Carty (Dell), Orin Smith,
fondatorul Starbucks, Jeffrey Skilling, ex-PDG Enron.

3.3. Spre un nou tip de societate umană – societatea conştiinţei
menirea a cunoscut în evoluţia ei multimilenară,
trecerea de la societatea culegătorilor şi pescarilor, la
societatea agrară, industrială, postindustrială, la

societatea informaţiei şi a cunoaşterii, ultima formă propusă de
societate, obiectiv principal de atins, de exemplu, pentru ţările
membre UE. Conform savantului român, acad. Mihai
Drăgănescu, următoarea etapă de evoluţie a societăţii umane
este societatea conţtiinţei.

Ziaristul de stânga şi activistul ecologist George Monbiot a
scris în cartea sa, “Vârsta Încuviinţării” (The Age of Consent)
despre necesitatea unei schimbări care să facă lumea mai
dreaptă, mai echitabilă şi mai democratică. Lupta pentru o
dezvoltare sustenabilă şi protecţia mediului este numai o parte
din această încercare de schimbare, dar este una esenţială6.

Într-un raport la conferinţa “Spre o nouă conştiinţă”,
oamenii de ştiinţă de la School of Forestry and Enviromental
Studies al Univerităţii Yale afirmă: “Mulţi dintre cei mai
profunzi gânditori ai noştri şi mulţi dintre cei mai familiarizaţi
cu anvergura provocărilor care ne stau înainte, au ajuns la
concluzia că schimbările necesare pentru a menţine
comunităţile umane şi cele naturale pot fi atinse numai în
contextul trezirii unei noi conştiinţe. Pentru unii aceasta este o
trezire spirituală, o transformare a sufletului uman. Pentru alţii

6 Romanian Environmental News, Nr. 4, 31 October 2008, p. 1

O



702 vol. 22, 97-98-99| iulie-august-septembrie 2012

este un proces intelectual, acela de a vedea o lume reînoită şi
care să îmbrăţişeze atât noua etică a mediului cât şi cea veche
care ne învaţă ce înseamnă iubirea aproapelui. Pentru toţi însă
acest lucru înseamnă o schimbare culturală majoră şi o
reaşezare a valorilor societăţii”. Oamenii de ştiinţă de la
Univeritatea Yale susţin cam acelaşi punct de vedere cu
Monbiot: pentru a trezi o nouă conştiinţă şi a atinge o
schimbare culturală majoră este nevoie de o schimbare
culturală majoră, fapt care întâmpină din nefericire o puternică
opoziţie.

De câtăva vreme, oameni de ştiinţă şi spirit anunţă
începutul unuor transformări profunde pe planetă şi în spiritul
nostru multimilenar. Drunvalo Melchisedek este unul dintre
aceştia; teoria lui7, pe care o prezentăm succint în continuare,
susţine acest fapt. Conform lui D. Melchisedek există copiii
paranormali din China (pentru că aici au fost identificaţi mai
mulţi ca număr prima dată) şi alţi copii asemănători, numiţi
copii indigo. În 1984  a fost semnalat un copil cu capacităţi
paranormale, care depăşea orice imaginaţie. Cercetătorii i-au
aplicat toate testele posibile, iar el a avut de fiecare dată o
corectitudine de 100 la sută. Puteai întoarce cărţi de joc într-o
altă cameră, el ştia perfect despre ce carte de joc este vorba.

Revista “Omni” a mers în China şi a scris un articol despre
această descoperire. Redactorii revistei au găsit atunci mai
mulţi copii deosebiţi. Au presupus că este vorba despre o farsă,
astfel încât au facut mai multe experimente, cum ar fi: au pus
100 de copii într-o cameră, au luat o carte şi au rupt la
întâmplare o pagină din ea. Apoi au mototolit-o şi au ţinut-o
strâns în pumn. Copiii au putut citi fiecare cuvânt de pe
pagină. S-au făcut teste peste teste, iar răspunsul a fost fără
cusur: copiii respectivi erau dotaţi cu o doză de paranormal
depsebită, care întrecea capacităţile oamenilor obişnuiţi,
formate şi transmise în mod obişnuit la fiinţa om din generaţie
în generaţie. Acum, astfel de copii nu se găsesc numai în China.
Ei s-au răspândit în toată lumea. Drunvalo Melchisedek a
vorbit personal cu părinţii lor care l-au întrebat: „Ce să mă fac?
Am un copil care ştie  totul”.

Lee Carroll i-a numit pe aceşti copiii care se nasc acum în
SUA şi peste tot în lume, «copii indigo». D. Melchisedek

7 după Diane Cooper, Copiii noului vis. Interviu cu Drunvalo Melchisedek,
traducere de Mariana Străuţ, pe site-ul www.lucratorul-in-
lumina.com, vizitat pe 3 octombrie 2010

consideră că cele două grupuri vin din aceeaşi “sursă”, însă nu
poate demonstra cu siguranţă acest lucru; s-ar părea că există
două grupuri separate, cei incredibil de paranormali şi cei
incredibil de uimitori ca structură a ADN-ului.

În ADN-ul uman avem 4 acizi nucleici, care se combină în
seturi de câte 3 producând 64 de modele diferite, numite
spirale. ADN-ul uman are peste tot în lume 20 dintre aceste
spirale în funcţiune, iar restul nu sunt în funcţiune, exceptând 3
care sunt coduri de pornire şi de oprire - foarte asemănătoare
cu mecanismul unui calculator; oamenii de ştinţă spun despre
cele care nu sunt în funcţiune că reprezintă programe vechi din
trecutul nostru.

În SUA a fost descoperit un băiat care posedă 24, nu 20 de
spirale activate – cu 4 mai multe decât orice fiinţă umană.
Cercetătorii au testat acest copil să vadă cât de puternic este
sistemul lui imunitar. Au luat o doză letală de SIDA, într-un
vas Petri (vas de laborator) şi au amestecat-o cu câteva celule
de-ale lui, iar acestea au rămas complet neafectate. Au început
să mărească doza de mortalitate a compoziţiei şi, în cele din
urmă, au ajuns la de 3.000 de ori ceea ce era necesar unei fiinţe
umane să poată fi infectată, iar celulele lui au continuat să
rămână  complet sănătoase. Apoi ei au început să îi testeze
sângele cu alte celule infectate, cum ar fi cele canceroase şi au
descoperit că acest copil era imun la orice!

Au mai fost descoperiţi şi alţi copii, cu aceste 4 codoane de
ADN în funcţiune. Universitatea din Los Angeles, California
(SUA), care a urmărit aceste teste de ADN în toată lumea, a
estimat că 1 la sută din populaţia lumii deţine acest nou ADN.
Aceasta înseamnă aprox 60 milioane de oameni, care au 4
spirale suplimentare de ADN activate. Majoritatea sunt copii,
însă acum au găsit şi adulţi. Oamenii de ştiinţă au declarat că
sunt atât de mulţi semeni de-ai noştri care încep să-şi arate
acest nou ADN, încât cei avizaţi cred că îşi face apariţia o nouă
rasă umană pe Pământ, una care nu se poate îmbolnăvi de
bolile cunoscute. Cercetătorii mai cred că acest fapt este un
răspuns emoţional special al corpului mental, o undă ce
provine din afara corpului fizic este cauza mutaţiei ADN.
Gregg Braden a fost primul care a scris despre toate acestea.
Cercetătorii avizaţi arată că există trei părţi ale fenomenului:
prima parte este mintea, care vede unitatea în diversitate,
observă totul interconectat şi nu separat; partea a doua este
centrată în inimă, însemnând să fii iubitor ; a treia parte este să
păşeşti în afara polarităţii şi să nu mai judeci lumea. Atât timp
cât noi judecăm lumea ca bună sau rea, suntem în interiorul
polarităţii şi rămânem în starea de învinşi. O nouă rasă umană
se naşte acum, acesta fiind unul dintre fenomenele cele mai
remarcabile din istoria planetei! Este incredibil pentru că se
pare că nimeni n-a ştiut de asta până acum!

În cartea numită „Copiii indigo”, D. Melchisedek a descris
cercetările ample realizate asupra acestor copii, care ştiu exact
ce simt şi gândesc oamenii din jururl lor. Această “stare foarte
specială de conştienţă” conduce la activarea ADN-ului care
pare să apară modificat pe neaşteptate la oameni din toate
regiunile geografice ale planetei.
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Gheorghe SCHWARTZ

Clipa singură
Fragment din romanul
CEI O SUTĂ – BASTONUL CONTELUI,
în curs de apariţie la editura Curtea Veche.

Nimic, nimic n-a izbutit scribuli să mai adune despre
cele întâmplate la Castelul Contelui de la Segrate! Şi, cu
toate acestea, nu există loc unde să nu se întâmple nimic!
Iar la Segrate chiar s-a întâmplat ceva. Ceva atât de
extraordinar încât depăşeşte cu mult posibilităţile de
exprimare ale bietului narator. Cu mult!

Şi iată puţinul pe care l-a înţeles el din cele
întâmplate în castelul Contelui Ambrogio de la Segrate1:
tocmai am pătruns în cea de a doua jumătate a veacului
al XVIII-lea de după Hristos şi lumea se schimba tot mai
repede şi în cele mai diferite direcţii. Al Optzeci şi
optulea, cele trei generaţii de urmaşi care-l acompaniau
în lentul său drum spre orizontul infinit, precum şi
întreaga comunitate, trăind în perimetrul acelui
domeniu, au pornit pe propria lor cale. Scriind despre Al
Nouăzecilea, reperele pe care şi le fixează, de obicei,
oamenii în viaţă, ambiţiile lor, iluziile lor, bucuriile şi
tristeţile lor se simţeau tot mai puţin dinspre partea
interioară a gardului domeniului lui Ambrogio.
(Scriind despre Al Nouăzecilea, întrucât, aşa cum vom
vedea, nu toată comunitatea a trăit la aceeaşi intensitate
universul paralel care s-a dezvoltat acolo, ci doar rudele
Contelui.)

Ceea ce nu înseamnă că poarta mare a castelului ar fi
fost zăvorâtă. Şi nici că data de 8 octombrie n-ar mai fi
fost sărbătorită cu tot fastul. Sau că biserica palatului n-
ar mai fi stat la dispoziţia oricărui creştin doritor să se
roage acolo. Ba, mai mult, în trecere spre alte destinaţii,

1 Bunul cititor este rugat să nu fie prea aspru cu scribul, citind rândurile
care urmează: bietul om s-a străduit, a încercat, atât a înţeles, atât a
relatat.

numeroase personalităţi au vizitat şi parcul palatului.
Printre ele, şi cineva ce-şi spunea Sir Domenick Reush
(uneori e amintit şi drept Sir Dominick Roosh). Era un
senior venit de la Londra pentru a căuta în sudul Italiei o
climă mai blândă, mai potrivită  pentru problemele sale
de sănătate. Omul avea scrisori de recomandare din
partea celor mai înalte cercuri din ţara sa şi era însoţit de
mai mulţi servitori. „Asemenea personaje sunt suspecte”
i-a spus Contelui prevăzătorul administrator.
„Nenumăraţi şarlatani şi impostori călătoresc dându-se
mari seniori şi dispărând cu valori furate de la cei ce le-
au oferit cu atâta naivitate ospitalitate”, insistă Ţipor.
„Castelul de aici nu este un han!”, a continuat evreul să
mormăie. Dar Contele n-a luat nici o decizie, iar
Geamănul sau Puiu nici atât. Până la urmă, s-a liniştit şi
administratorul: Sir Domenick avea un valet atât de
bătrân, atât de stilat şi atât de conştiincios, încât acela nu
putea face parte dintr-o bandă de escroci.

Şi, într-adevăr, englezii aceia s-au dovedit a fi
oameni cinstiţi, chiar dacă, aşa cum vom vedea, nu erau
ceea ce păreau. Iar Ţipor a avut tot timpul să-i observe.
Tânărul domn nu şi-a mai continuat drumul spre sud,
nici n-ar fi putut s-o mai facă, era epuizat, palid şi extrem
de slăbit. Sir Domenick a fost imediat acceptat la Segrate:
la început s-a instalat în localitate, făcându-i sporadice
vizite Celui de Al Nouăzecilea, pe urmă a fost poftit să se
mute cu totul în castel. Unde a rămas mult mai mult
decât ar fi crezut. Unde a rămas definitiv.

Oaspetele era cam de aceeaşi vârstă cu Puiu şi cei doi
s-au simpatizat din prima clipă. Ciudat şi acest lucru: Al
Nouăzecilea a ajuns la vârsta în care nu se prea mai leagă
prietenii. Mai ales că, până atunci, Puiu n-ar fi putut
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numi măcar un singur prieten în viaţa sa. Întotdeauna îşi
fusese îndeajuns sieşi, a mai existat şi afecţiunea
puternică faţă de bunicul său, iar familia pe care şi-a
format-o părea să-i fie absolut suficientă.

Ceea ce a putut afla iniţial scribul în legătură cu Sir
Domenick a fost că era vorba despre fiul cel mai mare al
unei vechi familii care se mândrea cu strămoşi de pe
vremea regelui Richard Inimă de Leu, care i-ar fi
înnobilat2. Era băiatul cel mai mare şi mai avea un frate
şi o soră. Dorise să facă o carieră militară, chiar a şi
participat la câteva campanii, dar boala contractată –
după toate semnele, tuberculoză – l-a obligat să-şi
schimbe în totalitate felul de viaţă. Astfel a ajuns să
citească mult – mai ales cărţi de medicină, probabil
pentru a se documenta în legătură cu suferinţa sa. În
biblioteca lui se găseau, pe lângă tratatele clasice şi
numeroase vechi manuscrise conţinând tratamente
recomandate de alchimişti, reţetare ciudate, descrierea
efectelor curative ale diferitelor plante – unele complet
necunoscute de scrib.

Şi mai făcea ceva Sir Domenick: cânta la o orgă
mică, portabilă, fără pedale3.

Ceea ce a însemnat că, pe de o parte, oaspetele
englez călătorea cu multe bagaje şi, pe de altă parte, că
presimţea că acel voiaj va fi de lungă durată. Printre
lucrurile pe care le-a adus la Segrate fiind şi lăzile cu
cărţi. Văzându-le, suspiciunile lui Ţipor au dispărut cu
totul: „Unde s-au mai văzut escroci cărând după ei o
bibliotecă?” În cufărul plin cu literatură medicală se
găseau de la „Canonul medicinii practice” a lui Avicenna,
până la „De humani corporis Fabrica” a lui Andreas
Vesalius; apoi, o mulţime de tomuri mai noi, precum şi
desene ale unor studii de fragmente umane realizate de
mari pictori. În mod ciudat, ceea ce îl preocupa cel mai
mult nu erau texte şi ilustraţii în legătură cu boala sa, ci
desene ale creierului uman. „Nu poate fi întâmplător că
un creier al unui individ om seamănă atât de mult cu o
nucă! Care este legătura?” era genul de întrebări cu care
s-a apropiat, pe lângă orgă, atât de mult de Al
Nouăzecilea. Poate bunul cititor îşi mai aduce aminte de
o discuţie… care n-a avut loc niciodată între Ambrogio şi
Doi-într-unul4. Şi Puiu a fost la curent cu acel episod şi l-a

2 Desigur, că şi neamul acela avea legenda fondatoare cu care se
mândrea pretutindeni: în timpul cruciadei, un Guileaume Reush (sau
Roosh) l-ar fi salvat pe rege dintr-o ambuscadă, şi-ar fi interpus pieptul
în faţa săbiei necredincioşilor, ba ar fi şi murit din pricina rănilor
primite, iar urmaşii săi au devenit baroni.
3 În Anglia, calvinismul puritan a interzis, până în anul 1660, folosirea
orgii la slujbele religioase. Aşa că şi instrumentele erau încă mai simple.
Cu atât mai mult l-au impresionat pe Puiu performanţele interpretative
la care a ajuns noul său prieten folosind un instrument ce trebuia să
provină de la generaţiile anterioare.
4 „Contele Ambrogio nu se mai arăta decât în castel. El a refuzat până
la sfârşitul vieţii să treacă prin noua grădină. Fiul său l-a înţeles în felul
său, spunând că ştiinţa şi cunoaşterea este asemenea unei nuci cu coaja
foarte tare: doar cel care reuşeşte s-o spargă şi să ajungă la miez, îi
poate pricepe conţinutul. Până la un punct, îi era chiar milă de
Ambrogio, aşa că nu l-a mai umilit spunându-i acele cuvinte. De fapt,

considerat o premoniţie, o coincidenţă plină de conţinut.
Ceva ce merita a fi aprofundat.

Cu aşa ceva se poate ocupa un om normal? Scribului
nu i-a fost uşor să intre într-un asemenea joc.

Şi-a găsit cu adevărat Contele „miezul său”? Dar
Geamănul? Dar Al Nouăzecilea? Abia odată cu sosirea
lui Sir Domenick, Puiu şi-a dat seama că majoritatea
oamenilor ducem nuca în noi, fără a avea puterea de a o
deschide. Fără a fi măcar conştienţi că o avem asupra
noastră. „De ce trebuie să învăţăm atâtea lucruri?” l-a
întrebat odată, de mult, pe bunicul său. „Pentru a ajunge
să înţelegem cât de puţin ştim”, i-a răspuns Ambrogio cu
un truism. Pe care nepotul nu şi l-a însuşit drept truism.
Iată, a trebuit să vină Sir Dominick tocmai din Albion
pentru a-şi da din nou seama Al Nouăzecilea cât de
puţin ştie el din universul din care face parte. Dar facem
parte cu toţii din acelaşi univers? a venit întrebarea
următoare. („Astea sunt întrebări tipice pentru copiii
mici: ele se nasc unele din altele, până ce nu mai ai
răspunsuri” şi-a spus, la un moment-dat, Puiu.)

Până una-alta, noii prieteni au încercat să-şi
lămurească primele două chestiuni care au avut darul de
a-i apropia: miezul de nucă versus creierul uman şi
muzica de orgă. Chiar şi numai faptul că amândoi aveau

nu i-a mai spus niciodată nici un fel de cuvinte. (Dacă unul dintre
gemeni i-ar fi zis acele lucruri, Al Optzeci şi optulea i-ar fi replicat că
nuca aceea nu are doar un singur miez şi că el l-a găsit pe al său. Dar
celălalt geamăn ar fi fost mai dur: <Nenorocirea este că adevăratul
miez nu-l recunosc decât specialiştii. Câtă lume poate aprecia fineţurile
care fac deliciul suprem al unui cunoscător al unei îmbinări perfecte
într-o maşinărie? Câtă lume vede greşelile mari dintr-un angrenaj? Dar
imperfecţiunile culorilor unui tablou?> <Sau ale armoniei muzicii?> ar
fi adăugat şi Al Nouăzecilea. <Tocmai fiindcă sunt ageamii în cele mai
multe domenii, oamenii trec nepăsători pe lângă marile realizări>, ar
mai fi adăugat primul geamăn. <Nu poţi fi specialist în toate! Iar eu mi-
am găsit miezul>, ar fi încheiat Contele discuţia. O discuţie care n-a
avut loc niciodată.”
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astfel de preocupări a avut darul de a-i ţine împreună:
câtă lume ar fi fost dispusă să se ocupe cu asemănările
detectate de ei?

La început, englezul i-a arătat gazdei sale mai multe
desene anatomice realizate atât de medici, cât şi de
pictori. (Cele ale pictorilor erau mai clare.) Toate
semănau între ele, deşi nu erau două identice. Pe urmă,
le-au comparat cu miezuri de nucă. Şi acestea seamănă
între ele, fără a fi cu totul la fel. Când au fost destul de
apropiaţi, oaspetele i-a adus Celui de Al Nouăzecilea
câteva borcane bine învelite în cârpe. În interiorul lor se
scăldau creiere umane. Apoi, a decojit un sâmbure de
nucă.

- Când poţi să desfaci atât de uşor pieliţa? Când
fructul este încă foarte proaspăt, a răspuns tot el. Şi
creierului uman îi poţi desface uşor coaja, cât încă nu s-a
smochinit. Exact ca nuca.

- I-am auzit şi pe ai mei spunând că fiecare dintre noi
poartă în el o nucă, dar că miezul este diferit de la
individ la individ. Ba, i-am auzit pretinzând chiar şi că
sunt şi fructe cu mai multe miezuri. Nu ştiu dacă n-au
afirmat chiar că fiecare nucă are mai multe miezuri.

- Prostie! Cei doi s-au apucat să decojească un
coşuleţ de nuci: Ai găsit tu vreun fruct cu mai multe
miezuri?

- Da, i-a răspuns matahala radiind: uite-l!
Într-adevăr, printre nucile sparte de el, una avea

două miezuri concrescute.
- Asta pentru că ai dat de gemeni. Chiar dacă am

desface toate nucile de aici, n-ar fi prea probabil să mai
găsim aşa ceva.

Dar n-au mai insistat: englezul era prea slăbit pentru
un efort de lungă durată. De aceea, nici interpretările
sale la micul său instrument nu durau prea mult. Însă,
cât cânta, muzica sa era diferită de ceea ce improviza Al
Nouăzecilea.

- Simţi cât de mare este diferenţa? şi-a întrebat Puiu
soţia, mai mult ca să se verifice pe sine însuşi.

- Cântaţi frumos amândoi, a răspuns Anna Maria,
care venea tot mai des să-i asculte. („Dar nu suficient de
des!” gândi matahala. „Abia când o se stai mai multă
vreme să asculţi, abia când vei începe să deprinzi
subtilităţile, abia atunci o să poţi să sesizezi diferenţele.
Adică n-ai să poţi să le sesizezi, o să fii obligată s-o faci!”)

- Spune-mi, te rog, l-a întrebat într-o altă zi, pe
prietenul său, ce rost are să încercăm să ne tot
autodepăşim, când este evident că aproape nimeni nu
face diferenţa între munca unui profesionist şi cea a unui
maestru? Decât tot profesioniştii… Pentru cine atâta
efort?

- Pentru noi, a răspuns Sir Dominick. În vreme ce
cânţi la instrumentul tău, ai vreo clipă tendinţa de a te
gândi la ce înţelege cel ce te ascultă?

- Nu.
- De aceea cânţi bine.

Al Nouăzecilea cânta bine. Şi englezul cânta bine.
Însă amândoi erau conştienţi că între demersurile lor
muzicale existau deosebiri uriaşe. Probabil că de vină e
construcţia diferită a instrumentelor, au conchis ei. Până
ce au interpretat, pe rând, aceeaşi lucrare de Carl
Philipp Emanuel Bach la orga cea mare din biserică. S-au
audiat reciproc, apoi au repetat încă o dată şi încă o dată
acelaşi preludiu şi fugă. Parcă erau două piese diferite.

Într-o zi plăcută de vară timpurie, au cântat
împreună în grădina cu perspective multiple. N-au
atacat o compoziţie anume, ci au improvizat. Aerul din
jur s-a colorat din nou, prinzându-i captivi. Dar, în mod
ciudat, n-au mai fost cuprinşi de acea stare toţi cei aflaţi
în parcul Geamănului. („Aşa cum vom vedea, nu toată
comunitatea a trăit la aceeaşi intensitate universul paralel
care s-a dezvoltat acolo” şi-a prevenit din timp, scribul
cititorul.)

Sir Dominick, rămas la Segrate de atâta timp, a fost
acceptat ca unul de-ai casei. Şi slujitorii săi s-au
acomodat acolo, s-au integrat în muncile castelului, iar
un lacheu englez s-a îndrăgostit de fiica unui slujitor de-
al Contelui şi cei doi s-au căsătorit5.

Pentru cei mulţi, viaţa părea că-şi urmează cursul,
atât doar că la cină nu se mai găseau doar Contele,
Geamănul, Al Nouăzecilea cu soţia, ci şi-a primit locul
său şi Sir Dominick. Care, însă, nu putea răspunde de
fiecare dată invitaţiei. De multe ori, de tot mai multe ori,
sosea la ora respectivă – întotdeauna aceeaşi – bătrânul
său valet, cerându-şi politicos scuze pentru absenţa
stăpânului. Stăpânul care în seara aceea nu se simţea
bine. Din nou!

Cina a rămas evenimentul protocolar al fiecărei zile,
chiar dacă nu se prea vorbea în timpul servitului mesei.
Contele şi fiul său nu şi-au mai adresat nici un cuvânt de
ani buni, matahala era prea preocupată cu hăpăitul
mâncării pentru a avea vreme de conversaţie, Anna
Maria rămânând singură să încerce să destindă
atmosfera. Însă tot ce putea face era să adreseze în fiecare
seară, pe rând, aceleaşi întrebări bunicului şi socrului şi,
când era de faţă, oaspetelui englez. Care, toţi, tot de
fiecare dată, răspundeau cu aceleaşi fraze6. Mereu
aceleaşi fraze. Un ceremonial neschimbat seară de seară.

5 În actele parohiale se găsesc atât dovada acelui mariaj, precum şi
datele naşterii celor trei copii anglo-italieni rezultaţi din el.
6 Adevărul e – oricât ar părea de ciudat - că nici nu prea aveai ce
povesti despre ceea ce se petrecea în castelul Contelui, Au trecut în
felul acesta mulţi ani şi, „spre bucuria Contelui, nimic nu părea să se
schimbe în viaţa sa, în viaţa care se desfăşura aşa cum şi-o dorea şi
niciodată altfel.” Şi, totuşi, scribul a precizat că „oricât ar părea de
ciudat”, mereu traiul nostru ne oferă suficiente subiecte de povestit şi
de comentat. Puţine sunt zilele când chiar nu ai ce relata, însă şi atunci
ies la suprafaţă amintirile, speranţele şi spaimele. Toate devenite
suficient de relevante pentru a deveni preocupări menite a fi dezbătute.
Aşa că bunul cititor este rugat să nu ia în seamă. nici de data aceasta.
intervenţiile scribului, iată, atât de naive.
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(Viaţa contelui se desfăşura aşa cum şi-o dorea şi
niciodată altfel. Niciodată altfel.) A trebuit să crească
suficient Maria Anna-Magdalena, pentru a se ajunge la
un dialog adevărat.

Când Sir Dominick se simţea ceva mai bine şi era în
stare să participe la cină, de multe ori Puiu se mai oprea
din înfulecat pentru a se întreţine cu prietenul său.
Discutau subiecte pe care ceilalţi cu greu le puteau
urmări. (Însă subiecte care, pe cât păreau de abstracte, pe atât
s-au dovedit de utile pentru atmosfera ce, în curând, avea să-i
înghită pe cei rămaşi.) De cele mai multe ori vorbeau
despre muzică. De pildă, s-a comentat mult o afirmaţie a
unuia dintre ei, cum că tatăl, Johann Sebastian (Bach), ar
fi compus doar pentru slava lui Dumnezeu, că fratele mai
mare, Carl Philipp Emanuel (Bach), ar fi compus mai ales
pentru slava lui Dumnezeu, iar fratele mai mic, Johann
Christian (Bach) în primul rând pentru oamenii slăvindu-l
pe Dumnezeu. Acestea erau teme pe care ceilalţi
comeseni nu le puteau urmări decât fiecare în felul său.
Au trebuit să treacă mai multe asemenea discuţii pentru
ca Ambrogio să le înţeleagă: atunci când cei doi au
conchis că există un prag unde muzica poate să elimine
deosebirea dintre cei ce-l slăvesc pe Domnul şi Domnul
însuşi, adică pragul în care opera demiurgică revine la
matca de unde a fost zămislită. Şi cei doi s-au referit din
nou la „clipa singură”.

Altădată au adus în discuţie asemănarea dintre
miezul de nucă şi miezul calotei craniene, adică materia
pe care o numim „creier”. Era un subiect şi mai greu de
urmărit de comeseni. Sir Dominick a venit chiar şi cu
bibliografie adecvată, prilej cu care a trebuit să-şi
recunoască Puiu că, rămânând mereu în acelaşi loc, rişti
să nu fi informat. (Dar, pe urmă, tot el şi-a spus că, dacă
e să-ţi parvină o informaţie, ea îţi parvine oricum. Iată
dovada: englezul i-a adus la domiciliu ceea ce n-a trebuit
să caute aiurea.) Sir Dominick, tot mai palid şi tuşind tot
mai mult, a vorbit despre modul cum a deschis subiectul
Ores Crownwall în „Despre similitudinile stranii”, unde a
menţionat şi alte numeroase asemănări ciudate pe care a
încercat să le explice, precum şi felul cum au fost
comentate multe dintre acele atât de incitante observaţii.
De pildă, chiar un italian, Niccolo Luigi Flores, preluând
tema, după ce autopsiile au putut fi executate deja cvasi
la lumina zilei, vorbeşte despre modelul sâmburelui de
nucă drept sursă a gândirii: „Aşa cum din miezul de
nucă se poate face uleiul cu cele mai multe calităţi
tămăduitoare, aşa şi din miezul craniului ies supoziţiile
pentru vindecarea bolilor trupului şi ale sufletului. Doar
că miezul nucii are patru lobi, iar cel al craniului doar
doi. De ce a îngăduit Dumnezeu aceasta? Fiindcă miezul
de nucă este făcut drept sursă concretă [materială – nota
scribului] pentru scopul ce i-a fost menit, în vreme ce
creierul este doar sursa spirituală, având, deci, mai

puţină nevoie de materie7. Şi au discutat şi despre alte
similitudini stranii semnalate de Ores Crownwall8.

Cine, ce om întreg la minte, îşi bate capul cu
asemenea aiureli? Care nici măcar nu duc la nimic.
Servitorii, altădată atât de curioşi, nici măcar nu-i
ascultau, mesenii îi părăseau şi ei după ce-i ascultau doar
preţ de câteva fraze. Însă, chiar de se refugiau în alte
gânduri, mai „normale”, undeva, „în miezul craniului”, le
rămâneau resturi ale discuţiilor dintre Al Nouăzecilea şi
oaspetele său. Puiu nu şi-a schimbat privirea serioasă cu
care şi-a cucerit bunicul încă de foarte mic, ceea ce nu-l
împiedica să nu fie de fiecare dată de acord cu Sir
Dominick.

Cine, ce om întreg la minte, îşi bate capul cu
asemenea aiureli? A trebuit să crească suficient Maria
Anna-Magdalena, pentru ca să se ajungă la un „dialog
adevărat”. Însă nici Maria Anna-Magdalena nu aducea
pe tapet doar subiecte obişnuite pentru întrunirile unei
familii atât de onorabile. (Aşa că la multe intervenţii ale
tinerei domnişoare, deveneau atenţi şi servitorii.) Deja şi
apariţiile fetei lui Puiu puteau atrage atenţia: Maria
Anna-Magdalena se îmbrăca altfel decât mama ei, altfel
decât era obişnuit în acea comunitate. Crescând, i s-a dat
voie să iasă, desigur întotdeauna însoţită, în Segrate şi la
Milano. Şi acolo a ajuns să frapeze cu toaletele ei, cu
coafura ei, cu pandantivele ei, cu felul de a se manifesta.
Însă nu puteai s-o condamni nici în şoaptă, deoarece se
întâmpla să treacă prin Lombardia câte un demnitar
însoţit de soţie, iar, de cele mai multe ori, doamnele
venite de peste munţi se îmbrăcau şi se comportau
asemănător cu tânăra din familia Contelui. Odată, s-a
întâmplat ca Ambrogio însuşi să vină la palatul ducelui
cu strănepoata sa. Acesta da, acesta a fost un eveniment!
Domnişoara urma să împlinească 18 ani, iar Contele 85.
Al Optzeci şi optulea a fost un adevărat senior: cu faţa
neschimbată, îşi ducea cu demnitate vârsta. Uşor înclinat
a fost întotdeauna, poate datorită faptului că se sprijinea
de atâţia ani de bastonul său nedespărţit, însă nici un alt
semn dizgraţios al bătrâneţii nu i se putea atribui. De
altfel, bastonul cu măciulia scânteietoare, precum şi
inelul cu sigiliu erau singurele podoabe pe care şi le
permitea.

Contele la braţ cu tânăra sa strănepoată constituia
într-adevăr o apariţie! El sobru şi rece, ea fremătând din
toţi porii, atrăgând toate privirile asupra ei. Se pare că Sir
Dominick, ca un adevărat gentelman, nu se pricepea
doar la problemele interioare ale trupului, ci şi cum
trebuie acesta scos în lume. Maria Anna-Magdalena a
petrecut multă vreme cu oaspetele englez şi acesta i-a
arătat un set de gravuri de Daniel Chodowiecki, de unde
fata a putut vedea şi multe indicii ale modei timpului în

7 Niccolo Luigi Flores, De la Esculap, (1689), p. 176.
8 Unele cărţi Sir Dominick le avea la el, câteva pretindea că le-a lăsat la
Londra, iar pe altele că le-ar fi citit în diferitele biblioteci pe care le-a
vizitat. Aşa că, de multe ori, Puiu trebuia să-l creadă pe cuvânt, în
legătură cu sursele citate.
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marile capitale. Dar englezul a adus cu el şi reviste. Din
ilustraţiile cărora, de asemenea, fiica Celui de Al
Nouăzecilea a avut prilejul de a se documenta. La balul
din palatul ducelui, tânăra femeie a făcut ceva ieşit din
comun: şi-a schimbat într-o singură noapte trei toalete,
toate foarte diferite între ele, fiecare din alt material, de
altă culoare şi altă concepţie, toate preluate de pe
portretele unor doamne de la Londra sau de la Paris. În
prima clipă, nici măcar nu putea fi recunoscută, după ce
se schimba: rochia foarte voluminoasă „franţuzească”,
fiind înlocuită cu o alta tip sirenă sau o a treia cu un
decolteu adânc, lăsând să se întrevadă sânii tineri, cu o
trenă „indecent” de lungă. Dacă n-ar fi fost însoţită de
Contele Ambrogio, în mod sigur că, după balul acela,
Maria Anna-Magdalena s-ar fi ales cu renumele unei
cocote de lux. Aşa, nimeni nu s-a atins de renumele ei,
dar comentariile au continuat încă multă vreme şi au
intrat în memoria colectivă a locului. Versiuni diferite au
venit de la invitaţii de marcă, dar şi de la servitori, care
n-au încetat să-şi manifeste uimirea în cercurile lor,
ducându-şi mirarea şi în oraş. Strănepoata contelui şi-a
făcut intrarea în înalta societate într-un mod cu adevărat
memorabil.

Ceea ce n-a rămas fără urmări. Maria Anna-
Magdalena a devenit un subiect. Subiectul la modă. Dacă
lumea n-a îndrăznit s-o bârfească, ea a devenit o ţintă
pentru mamele unor posibili aleşi pentru strănepoata
Contelui Ambrogio. Şi a devenit interesantă şi pentru
numeroşi tineri. Şi, după ce şi-a făcut în felul acela
intrarea pe scenă, fata a interprins totul pentru a nu fi
uitată. Ambrogio era la curent cu purtarea ei şi se mira
de unde o fi moştenit darul de a-şi regiza atât de atent
apariţiile. Maria Anna-Magdalena era fiica lui Puiu, care
numai de talente mondene nu putea fi bănuit. Mama,
Anna Maria, era mulţumită cu familia ei şi nu depunea
nici un efort de a ieşi în evidenţă în public. Prietene apte
s-o îndrume pentru arta de a cuceri societatea, tânăra nu

avea. Da, ea şi-a petrecut multe ore cu nobilul englez, s-o
fi educat el astfel? Nobilul englez era bolnav, tuşea
mereu. Interesându-se de subiect, contele a aflat că
bolnavii de phthisis au un libido ridicat. Ceea ce l-a făcut
pe bătrân să se întrebe dacă nu cumva relaţia dintre
tânăra adolescentă şi Sir Dominick n-a fost mai intimă,
depăşind simplele conversaţii. Gândul acesta l-a
preocupat tot mai mult, scoţându-l din preocupările
obişnuite. Dacă nu a fost la mijloc aşa ceva, de unde
comportamentul atât de libertin al tinerei femei? Pe
urmele cui călca ea? Oaspetele englez venea tot mai rar
la cină. În ultima vreme n-a mai venit deloc. Aşa că l-a
căutat Ambrogio, după ce şi-a pregătit timp de mai
multe săptămâni întâlnirea. „Dacă nu vine Mohammed
la munte, vine muntele la Mohammed”, a început el,
intrând în încăperea unde Dominick era culcat şi,
sprijinit de tăblia patului, ţinea în mâini o carte.
Văzându-l, Al Optzeci şi optulea a uitat vorbele pregătite
cu atâta migală. Bărbatul din faţa sa nu mai avea nici o
vârstă, era atât de slab încât părea că se va frânge în
bucăţi în orice clipă, tuşea mereu, iar batista de dantelă
pe care o ţinea la gură era îmbâcsită de sânge. Ambrogio
a văzut mulţi muribunzi. Nu numai apropiaţii care i s-au
prăpădit rând pe rând, dar şi cei pe care i-a căutat – O
tempora! – atunci când a mai fost chinuit de întrebarea
„cum socoteşte Dumnezeu timpul cuvenit fiecărui
muritor?”. O întrebare pe care, oricât de ştiinţific ai
aborda-o, nu te poate lăsa să fii fericit. Ambrogio avea o
experienţă îndelungată cu muribunzii. Ambrogio se afla
în faţa unui muribund.

Ieşi repede din încăpere, dar ochii din faţa străvezie
a englezului l-au urmărit şi afară. Unii bolnavi sunt
contagioşi, şi-a spus Contele: dar dacă a îmbolnăvit-o şi
pe fată?

Pe urmă, n-a rămas decât s-o interogheze pe Maria
Anna-Magdalena însăşi. Dar dacă fata era cu adevărat
cucerită de englez şi iubitul îi va muri peste câteva zile,
nu va sfredeli străbunicul într-o rană ce abia se
deschidea? (Totuşi, tânăra femeie, chiar dacă a avut într-
adevăr o relaţie cu englezul, nu părea deloc preocupată
de soarta aceluia.) Aşa că Al Optzeci şi optulea a socotit
cel mai înţelept să mai amâne discuţia cu fiica lui Puiu.
N-a trebuit să aştepte prea mult: Sir Dominck s-a
prăpădit doar o săptămână mai târziu. La aflarea veştii,
Maria Anna-Magdalena şi-a arătat tristeţea, fără a părea
însă deosebit de afectată. În seara de după
înmormântare, a participat la petrecerea zilei de naştere
a unei tinere doamne din Milano. Unde n-a s-a prezentat
deloc în haine cernite. Rochia, e adevărat că neagră, etala
un decolteu absolut agresiv…

Aşa că Ambrogio a întrebat-o direct despre tipul de
relaţii pe care l-a avut cu bietul Sir Dominick. Iar ea i-a
răspuns, la fel de direct, că englezul a făcut-o cu adevărat
femeie, că a învăţat-o o mulţime de lucruri pe care
nimeni n-ar fi putut-o învăţa, pe care nu le-a întâlnit la
nimeni până atunci, că s-au iubit noapte de noapte, până
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ce „Domi” i-a interzis să-l mai viziteze. „Domi s-a văzut
în oglindă şi n-a vrut ca eu să rămân cu o amintire
dizgraţioasă despre el. Nu, nu l-a mai văzut de vreo trei
luni.” Şi toate astea cu privirea foarte serioasă, cu
privirea serioasă cu care şi-a cucerit Puiu bunicul încă de
foarte mic. Privire care, împotriva tuturor aparenţelor,
certifica fără posibilitate de tăgadă că totuşi Maria Anna-
Magdalena era fiica Celui de Al Nouăzecilea.

Cel pudic s-a dovedit a fi fost Contele – care şi-a
oprit strănepoata să-i povestească în amănunte lecţiile
englezului. Ea ar fi fost gata să vorbească.

Scribul a precizat că intrarea în viaţa mondenă a
fiicei lui Puiu n-a rămas fără urmări. Tânăra femeie a
devenit, de la început, un animal straniu în societatea
milaneză. Chiar şi cei mai îndrăzneţi fanţi nu ştiau cum
s-o abordeze. Nici în cercurile cele mai restrânse, când
bărbaţii se laudă cu cuceririle realizate, nimeni nu
pretindea că ar fi avut-o, chit că urmaşa Contelui nu
lipsea din discuţii. Ea era indiscutabil o partidă, însă.
Nici chiar mamele cele mai ambiţioase nu visau s-o aibă
noră. Ceva te împiedica să te gândeşti atât de departe?
Ce te împiedica să te gândeşti atât de departe?

Între bărbaţi, cel mult, se ajungea la:
- Ai vrea să te culci cu ea?
Răspunsurile erau echivoce. Deşi nu recunoşteau,

celor mai mulţi le-ar fi fost pur şi simplu frică de o
aventură cu o femeie despre care nu ştiai ce pericole
ascunde. Că ascundea pericole le era clar tuturor.

Şi domnişoarele din înalta societate o aveau mereu în
conversaţie şi în gând. Cele care au încercat s-o imite în
modul cum se îmbrăca şi cum se coafa renunţau repede,
realizând că devin caraghioase. „De ce? Dacă ea poate,
eu de ce nu pot?” Nu, nu puteau şi nu trebuia să vină
nimeni să le-o spună. Era evident. Şi-o recunoşteau şi
singure.

Din nou, Ambrogio nu era străin de toate astea. Cu
Geamănul nu mai vorbea de mult, cu părinţii Mariei

Anna-Magdalena n-a ajuns la nici un rezultat. Anna
Maria era o femeie cumsecade, o femeie admirabilă, dar
incapabilă să se implice cu folos în aşa ceva. Puiu, poate
cel mai atins de moartea englezului, începea să aibă şi el
probleme tot mai grave de sănătate. (Bine că măcar Sir
Dominick n-a îmbolnăvit fata.)

Bătrânul a găsit un partener de discuţii acolo unde s-
a aşteptat mai puţin: în fratele fetei, strănepotul cu opt
ani mai tânăr decât Maria Anna-Magdalena. Băiatul,
Filipo Emanuele, dar care în familie era strigat „Luigi”, s-
a bucurat până acum prea puţin de atenţia scribului din
nou atât de superficial. Şi asta în condiţiile în care acela,
pe care tocmai l-a numit „Luigi”, ar fi trebuit să
constituie cea de a nouăzeci şi una za din lungul şir.
Tânărul domn, de abia ceva mai mare de zece ani, se
dovedea extrem de matur. Şi Ambrogio a rămas uluit
cum de nu l-a urmărit până atunci la fel cum o făcuse cu
Puiu, cum de nu l-a inclus „în viaţa care se desfăşura aşa
cum şi-o dorea şi niciodată altfel”. Amintirile din traiul
său atât de îndelungat au început să se învălmăşească, să
se acopere unele cu altele. Îi reveneau în memorie
minunatele zile senine petrecute în grădina sa alături de
Al Nouăzecilea mic, o perioadă fericită fără egal. Bunul
Dumnezeu i-a oferit şansa să repete acele vremuri cu
Luigi şi iată că el n-a fost vrednic să sesizeze darul ce i-a
fost oferit…

Contele a încercat din răsputeri să recupereze timpul
şi, brusc, s-a ataşat la fel de puternic de acest copil ca de
cel ce îi era băiatului tată. Dar cioburile marelui
caleidoscop rar se aşează identic. Filipo Emanuele se
comporta altfel decât s-a comportat Al Nouăzecilea când
a fost de vârsta lui9.

Spre surprinderea lui Ambrogio, cu strănepotul său
putea vorbi orice, iar răspunsurile acestuia se dovedeau
de o maturitate ieşită din comun. Cum de nu l-a
remarcat până atunci? Incredibil! Băiatul acela de zece
ani a ajuns să-i fie confident, „personificarea gândurilor
cele mai intime, gândurile pe care, în mod obişnuit, nu le
destăinuim nimănui. Scenariile imaginative intime.”
Uneori bătrânul chiar se întreba dacă strănepotul lui este
o fiinţă vie, în carne şi oase, ori doar o plăsmuire a lungii
sale singurătăţi.

De la Luigi a aflat că Maria Anna-Magdalena e
gravidă. Cu cine? Englezul a murit de peste o jumătate
de an…

S-a dovedit că Luigi n-a ajuns doar confidentul
Contelui, ci şi al surorii sale. Care l-a folosit la fel ca pe o
păpuşă: jucându-se cu el, dezmierdându-l, vorbindu-i ca
unui obiect despre care şti că n-o să te divulge niciodată.
Asta de când frăţiorul a fost încă foarte mic. Crescând zi

9 „Poate e mai bine aşa, îşi spunea bătrânul conştient de diferenţe,
poate că Luigi nu se va dezvolta la fel ca părintele său şi nu va deveni o
matahală la fel de dizgraţioasă, chiar dacă atât de bonomă şi de
simpatică”. (O supoziţie ce nu s-a lăsat niciodată confirmată…, Nota
Scribului.)
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de zi sub ochii ei, Maria Anna-Magdalena l-a tratat şi pe
mai departe la fel.

Aşa că Filipo Emanuele a avut doi confidenţi. Şi nu l-
a trădat pe nici unul dintre ei. Nu ducea vorbele dintr-o
parte în cealaltă şi spunea doar ceea ce era convins că ar
fi recunoscut şi sursa de unde a aflat respectiva
informaţie. Da, sora sa i-ar fi recunoscut „bunicului” -
cum îi spuneau lui Ambrogio cei doi fraţi - faptul că va
avea un copil. De ce n-a făcut-o? Pentru că n-a întrebat-o
nimeni.

- Dar cine este tatăl?
I-ar fi recunoscut şi asta Maria Anna-Magdalena

„bunicului”? Poate da, poate nu. Aşa că fratele ei n-a
răspuns la această întrebare.

Pe urmă, cu totul întâmplător, a reieşit că Sir
Dominick Roosh n-a fost tocmai Sir Dominick Roosh. Cei
din Segrate au sesizat şi până atunci că nimeni din
anturajul englezului nu primea mesaje din Londra, dar
toţi acei oameni se purtau atât de natural, încât o
asemenea observaţie n-a fost suficientă pentru a stârni
nici bănuieli şi nici îngrijorări. Iar manierele, cultura,
lăzile cu cărţi, calitatea hainelor şi chiar şi bătrânul valet
personal erau chezăşii suficiente pentru originea nobilă a
tânărului oaspete. Însă când nici după moartea
baronului, oamenii lui nu au dat nici un semn că ar dori
să se întoarcă în patria lor, în mintea Geamănului a
încolţit ideea că un lucru nu este în regulă cu acele
persoane. Bine, unul s-a căsătorit cu o localnică şi se
preconiza şi o a doua nuntă a altuia dintre ei cu o fată
din Segrate (de data asta nu chiar din castel, ci din
localitate), bine, în Lombardia şi în special în preajma
Contelui nu duceau lipsuri materiale, dar, totuşi, chiar
nu-i aştepta nimeni în patria lor. Geamănul şi-a arătat
toate aceste nelămuriri fiului său, însă Al Nouăzecilea a
fost prea ataşat de Sir Dominick pentru a lăsa să se lege
suspiciuni de prietenul dispărut.

Lucrurile au ieşit la iveală la nunta celui de al doilea
englez cu o localnică. Intra în tradiţia castelului ca
asemenea evenimente să fie suportate de Conte, iar, dacă
mireasa făcea parte dintre domestici, atunci primea şi o
zestre de la Stăpân. La petrecere, gurile s-au mai
dezlegat şi s-a atins şi subiectul Sir Dominick, un subiect
care s-a dovedit a fi fost mult mai bine cunoscut de slugi
decât de gazdele englezului. Lumea chiar s-a mirat că
povestea aceea a mai putut constitui o surpriză atât de
mare. Cel mai dezamăgit a fost administratorul, Ţipor: el
a considerat faptul că nu a sesizat ceea ce „toată lumea”
ştia drept o trădare faţă de cel ce l-a angajat, intrând în
competenţele sale şi sarcina de a controla tot ce se
întâmpla în castel.

Pe scurt, s-a aflat că oaspetele englez nu a fost decât
o sosie a adevăratului Sir Dominck, întrucât acela fusese
implicat într-un scandal terminat cu o dublă crimă,
scandal care ameninţa să-l ducă la închisoare. Drept
urmare, baronul s-a ascuns în domeniul familiei, undeva

în nordul insulei, lăsând potera să-l hăituiască pe cel ce i-
a luat locul. Într-adevăr, falsul Sir Dominick a fost
descoperit în Paris şi a reuşit să fugă în ultima clipă,
pierzându-şi urma. Dar nu de tot, pentru că servitorii
care l-au însoţit au fost chiar servitorii adevăratului Sir
Dominick, tocmai pentru a da o aparenţă de şi mai mare
autenticitate şiretlicului. Mai ales că personajul sosit la
Milano nu semăna atât de mult cu cel căutat10. Omul a
acceptat acel rol primejdios fiindcă ştia că boala pe care o
avea peste o vreme nu prea îndelungată o să-l omoare,
iar recompensa primită va rezolva problemele financiare
ale familiei sale. După toate aparenţele, falsul Sir
Dominick provenea şi el dintr-o familie veche, manierele,
cultura, lăzile cu cărţi, calitatea hainelor şi nu în ultimul
rând limbajul elevat trădându-i originea. Cine a fost acel
bărbat nu ştiau nici însoţitorii săi, iar faptul că scribul n-a
găsit date nici despre înnobilata familie Roosh părea să
facă încheiat acest episod.

Dintr-un tablou al pictorului Pedro Castiglione din
Bergamo ne priveşte o tânără cu ochi intens albaştri, cu
bărbia despicată, cu un decolteu adânc şi cu privirea pe
jumătate ascunsă de un breton neobişnuit pentru
coafurile acelor vremuri. Pe eticheta metalică de pe rama
blondel este trecut numele personajului pictat – numele
fiicei Celui de Al Nouăzecilea. Lucrarea se află şi astăzi
la Bergamo şi scribul nu crede că ar fi vorba despre o
coincidenţă de nume: intuiţia îi spune că o admirăm
chiar pe Maria Anna-Magdalena. Că pictorul a executat
o comandă şi şi-a dus o variantă acasă sau că lucrarea a
părăsit în alte împrejurări castelul de la Segrate e puţin
probabil că vom afla vreodată, mai ales că un specialist,
chemat de scrib, a constatat că rama nu era cea originară,
iar eticheta metalică i-a fost aplicată mai târziu. Dar cât
de bine se potriveşte chipul de pe pânză cu imaginea
tinerei femei, aşa cum şi-a închipuit-o scribul! Aerul
sfidător, deşi absolut natural, faţa senină, buzele
senzuale întredeschise, însă, mai ales, senzaţia stranie
degajată. Atât de stranie încât nici măcar nu puteai
spune dacă acel chip se încadra în tipul de frumuseţe al
acelor vremi, tip cerut întotdeauna de clienţi de a fi
transpus de către artişti. Ba, mai mult, nici cel puţin într-
un alt etalon de frumuseţe nu se potriveşte acea Maria
Anna-Magdalena (dacă o fi fost într-adevăr ea, cea de pe
pânza lui Pedro Castiglione). Dar nici să spui că ar fi
urâtă faţa aceea nu poţi. S-o numim ciudată? Nu e
epitetul potrivit. Insinuantă? Nu, scribul recunoaşte că
nici măcar n-o poate caracteriza. Dar nici uita…

Prilej de a-i aminti bunului cititor de replica aceea cu
totul neaşteptată a copilului Al Nouăzecilea când a spus
că din atmosfera creată în parc de către tatăl său lipsea

10 Nici nu era nevoie. Pe vremea aceea, urmăritorii nu beneficiau de
fotografii ale urmăriţilor, iar descrierile şi chiar desenele – dacă erau la
îndemână – suportau diferenţele. Este şi motivul pentru care practicile
acestea erau frecvente în epocă, lansându-se „iepuri” care să-i deruteze
pe hăituitori şi să-i trimită pe piste false.
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muzica. Lipsă pe care a suplinit-o el însuşi cu pasiunea
sa pentru orgă. Iar fiul său l-ar fi completat într-o
discuţie cu „bunicul”:

- Pictura este muzică vizuală.
Afirmaţia aceasta, preluată de către autori lombarzi

este totuşi puţin probabil să fi venit, aşa cum pretindea
Contele Ambrogio, de la băiatul care n-avea atunci decât
puţin peste zece ani. Ceea ce este, însă, adevărat rămâne
din discuţiile pe care Luigi le-a iniţiat cu tatăl, bunicul şi
străbunicul său. (Da, chiar şi Geamănul venea să
participe la acele colocvii, chiar dacă se ferea să aprobe
sau să-şi contrazică tatăl.) Discuţiile aveau loc fie în
„grădina lui Ambrogio”, fie în salon. Pentru Conte,
acestea au fost printre ultimele momente de mare
plăcere. (Şi pentru Geamăn. Şi pentru Al Nouăzecilea.)
Ambrogio avea toate ingredientele satisfacţiei sale:
săculeţul din piele având imprimată stema casei, sticluţa
cu cafea, butelca din „vinul lui”, un vin roze uşor
acidulat, tutunul şi două pipe, cartea, caietul, călimara,
penele de scris, şi… aceeaşi cutie cu dulciuri pentru copil
pe care a avut-o, cu ani în urmă, mereu pregătită pentru
Puiu. Şi, desigur, nelipsitul baston cu măciulie de argint.

Iată ce se discuta la acele întruniri de familie: când
poate fi socotită o muzică frumoasă? Atunci când putem
spune că un tablou este reuşit, era aserţiunea lui Luigi.
(Ori că sora lui era frumoasă, ar adăuga scribul.)

Acele colocvii au avut loc exact în perioada când
biserica castelului din Segrate era plină cu schelele
artiştilor chemaţi s-o decoreze. Până la aserţiunile lui
Luigi, nimănui nu i-a trecut prin gând să cheme pictorii
şi sticlarii meşteri în vitralii, lumea fiind mai mult decât
mulţumită cu construcţia sobră, care beneficia şi de orga
aceea atât de minunată. Nu se mai cunosc numele acelor
meşteri, dar scribul este sigur că unul dintre cei ce s-au
perindat pe acele schele a fost Pedro Castiglione11.
Neobişnuit de mulţi artişti s-au perindat în atelierul
deschis în biserica din castelul de la Segrate… Au venit şi
au plecat… Să fi fost prea mari pretenţiile familiei
Contelui? Scribul nu mai ştie decât că discuţiile iniţiate
de Luigi au căutat să stabilească o cale practică prin care
să se poată ajunge la „clipa singură”12, la ruperea de

11 Scribul are un singur argument pentru această afirmaţie: chipul
Mariei-Magdalena de pe compoziţia aflată deasupra altarului este
acelaşi cu chipul văzut de scrib la Bergamo. Un singur argument, însă
suficient. Un argument menit să întărească şi supoziţia că Maria Anna-
Magdalena  este şi cea care se află şi în portretul amintit. Pedro
Castiglione a sosit din Spania în Italia la mijlocul secolului şi a colindat
peninsula, înainte de a se stabili la Bergamo. Este cunoscut şi drept
Noul Don Juan pentru notorietatea aventurilor sale galante şi a
scandalurilor în care a fost atât de des implicat, având nu puţine
probleme şi cu poliţia. Să fi avut o relaţie şi cu fiica Celui de Al
Nouăzecilea? Foarte posibil, după modul pasional cum a pictat-o cel
puţin de două ori.
12 Bunul cititor a observat, desigur, că sintagma „clipa singură” a fost
pomenită la Segrate mult înainte de a-l preocupa pe Filipo Emanuele.
Să ne aducem aminte de „colocviile Geamănului”, de vorbele lui Puiu
şi de teoria lui în legătură cu somnul, de lungile reverii ale lui

amintirile trecutului şi de veşnicele gânduri despre
viitorul ipotetic, despre fericire. Concluziile erau că doar
prin credinţă ori prin artă se poate ajunge acolo în mod
planificat. Ori prin sex… De aceea s-a luat hotărârea
decorării bisericii, locul unde credinţa şi arta să fie gazdă
comună. În vreme ce pictorii, sculptorii, cioplitorii în
lemn şi dulgherii îşi vedeau de treabă, Luigi Oster, doi
tineri formaţi de acesta, uneori chiar Al Nouăzecilea
cântau la orgă, iar repetiţiile corului se ţineau în acelaşi
loc.

Între timp, cele patru generaţii ale familiei
stăpânitoare a castelului îşi petreceau în sfârşit o mare
parte din timp împreună. Dar nu aşa cum visase
odinioară Contele. Ceea ce-i unea tot mai mult era un
lucru care n-ar fi putut fi imaginat de nimeni. Iar cel ce a
iniţiat acele întâlniri – tot mai dese şi tot mai lungi – a
fost un băiat ceva mai mare de zece ani!

- Ce este un tablou bun? Ce este o muzică frumoasă?
Cum trebuie să arate o grădină perfectă? (Trezit din
lentoarea ce-l îmbrăţişa tot mai mult, Contele a
descoperit în strănepotul său un fenomen.) N-o să
recunoşti niciodată că un tablou este bun, dacă îl percepi
doar cu ochii, spunea Luigi.

- Şi nici muzica, dacă o auzi doar cu urechile, îl
completa tatăl său.

- Dar cu ce să auzi, dacă nu cu urechile?!
Geamănul a rămas la definiţia lui Toma d’Aquino:

„frumosul este dat de claritate, perfecţiune şi
proporţie13”, precum şi la concepţiile lui Bellori – venite
tot prin filieră aristotelică -, după care formele
primordiale vin de la Dumnezeu. De aceea formele
primordiale trebuie să le urmărească artiştii, dezvoltând
naturalul în perfecţiune. De unde şi formulele
matematice folosite cu atâta încăpăţânare de Al Optzeci
şi nouălea în construcţia parcului său.

Nepotul de zece ani al Geamănului vedea altfel
lucrurile. (Să ne amintim că şi Puiu, la o vârstă şi mai
fragedă, a pretins ca simetriile să fie completate cu
muzică.)

- Din tot ce spui tu, nu înţeleg de ce e mai bun un
tablou al unui maestru adevărat decât cel al unui amator
care a reuşit să înveţe să frece culorile ca să iasă la fel de
clare, care a deprins tehnica proporţiilor şi a simetriilor
multiple… Chestia cu „perfecţiunea” mie nu mi-e clar
cum poate fi măsurată… Luigi le ţinea ailor săi lungi
pledoarii pentru o „artă totală”, un produs care să
încorporeze toate simţurile, mai ales simţurile de
distanţă, dar şi pe cele de care nu suntem conştienţi. Pe
lângă ochi, ar trebui să se implice şi mirosul, chiar şi
simţul echilibrului, al saţietăţii şi al oboselii. „Chiar şi
atracţia sexuală” îl completă sora sa, şi copilul Filipo

Ambrogio! Copilul Filipo Emanuele a crescut în mijlocul acelei
preocupări. Şi a dus-o la paroxism…
13 Claritas, perfectio, proportio…
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Emanuele o aprobă. (Urmaşii lui Puiu s-au dovedit
extrem de precoce din toate punctele de vedere.) Şi cine
ştie câte altele… „Are exact privirea lui Puiu aflat la
vârsta lui” se înduioşa Contele. „Privirea aceea atât de
pătrunzătoare, de nefiresc de serioasă pentru un copil!
Câteodată mai revine şi la Puiu acea uitătură, dar… dar
cum a putut să se schimbe atât acela, cum a putut să
ajungă într-un asemenea hal?...” Între timp, Luigi
continua să-şi susţină părerile. Ceilalţi îl ascultau, însă
gândurile le fugeau altundeva.  Puiu însuşi, devenit
bunic mult mai devreme decât s-ar fi aşteptat, făcea
leneşe supoziţii în legătură cu modul cum îi influenţa
starea atmosferică dispoziţia.

Simţind că vorbele-i nu-i mai sunt urmărite, Luigi îi
provoca pe cei vădit neatenţi:

- Ce este un tablou bun? Ce este o muzică frumoasă?
Cum trebuie să arate o grădină perfectă? De ce este mai
bun un tablou al unui maestru adevărat decât cel al unui
amator care a reuşit să înveţe să frece culorile ca să iasă
la fel de clare, care a deprins tehnica proporţiilor şi a

simetriilor multiple? Mereu aceleaşi întrebări cu mereu
aceleaşi intonaţii. Însă nu erau întrebările unuia ce vrea
să ştie, ci întrebările învăţătorului către elevii săi.

Răspunsurile nu l-au mulţumit niciodată. (Dar
măcar el, chiar şi pe post de dascăl, ştia răspunsul
corect?) Aşa că a început să-i terorizeze şi pe meşterii
angajaţi să decoreze biserica. „Ce este un tablou bun? Ce
este o muzică frumoasă? Cum trebuie să arate o grădină
perfectă? Dar o biserică bine ornamentată?” Ţipor, care
nu era chemat la colocviile familiei, a simţit de datoria sa
să-i atragă atenţia Contelui că băiatul îi reţine din muncă
pe lucrătorii tocmiţi pe bani mulţi. Contele n-a luat nici o
măsură.

Băiatul a continuat să-i chestioneze pe maeştri.
- E frumoasă biserica noastră?
- Încă nu de tot, dar când vom termina noi lucrul, va

fi sigur foarte frumoasă.
- Mai frumoasă chiar decât Domul de la Milano?
- Ei, nici chiar aşa… Acela e gândit pentru o mare

mulţime de oameni şi…
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- Aţi fost să vedeţi noua statuie colorată a Fecioarei
de pe turnul cel mare?14 E mai frumoasă La Madonnina
decât sculpturile de aici?

- Nu putem compara ceea ce împodobeşte Domul cu
o biserică de ţară, chiar dacă e cea mai frumoasă biserică
de ţară.

- E mai frumoasă, spuneţi? De ce este mai frumoasă?
Pentru că e mai scumpă?

- Şi de aceea.
- Fiindcă a costat mai mult, e mai frumoasă?
De la un timp, s-au plâns şi artiştii de Luigi. „Copilul

e foarte frumos, foarte deştept, foarte drăguţ, dar, nu vă
supăraţi, ne împiedică în muncă”.

Şi dacă ar fi fost numai atât! Însă „copilul foarte
frumos, foarte deştept, foarte drăguţ” se amesteca şi în
lucrarea artiştilor. Mulţi au fost rugaţi să plece doar
fiindcă băiatul a decretat că… nu se armonizează culorile
cu gravitatea sunetelor orgii… sau cu… cu mirosul de
tămâie! Unii au fost rugaţi să plece, alţii au plecat
singuri. Luigi a devenit o adevărată teroare. Şi, oricât de
bine ai fi plătit, până la urmă tot te saturi ca munca ta să
fie apreciată de un puşti! (Care nu şi-a băgat nasul doar
în biserică, ci dădea sfaturi imperative pretutindeni unde
era acceptat. Până şi pe Geamăn l-a determinat să
schimbe o porţiune din extraordinara grădină cu simetrii
multiple. Copilul acela parcă a vrăjit toate rudele sale
atât de importante!) Acesta a şi fost motivul pentru care
la biserica palatului Contelui s-au perindat atâţia meşteri
şi de ce lucrările au avansat atât de încet.

- Şi ce?! La Domul de la Milano se lucrează de sute
de ani şi tot nu-i gata, îl consola Luigi pe Ambrogio, care
ofta că n-o să mai apuce biserica sa fără schele. Şi văd că
nimeni nu poate să-mi spună de ce este Domul de la
Milano mai frumos decât biserica noastră. Numai fiindcă
este mai mare? Multe lucruri mari sunt socotite de toată
lumea că sunt mai urâte decât alte lucruri mult mai mici.

Nu, spre deosebire de tatăl său, care nu încerca să-i
acapareze pe cei din jur, mulţumindu-se să asculte ceea
ce i se spunea ori să se joace singur, Luigi simţea nevoia
să fie mereu în centrul atenţiei şi să-i facă pe cei din jur
să se supună ideilor sale. Degeaba avea şi el bărbia
puternic despicată şi privirea neobişnuit de serioasă şi de
scrutătoare, Filipo Emanuele era făcut din alt material,
trebui să-şi recunoască Ambrogio. Bătrânului, lucrurile
acestea i-au devenit tot mai evidente, pe măsură ce
băiatul creştea.

Multe lucruri rămân ascunse, altele se lămuresc
atunci când te aştepţi mai puţin. Se lămuresc aşa cum au
fost sau aşa cum vrem să credem că au fost. Maria Anna-
Magdalena nu era dispusă să spună cu cine a făcut
copilul. Nici părinţilor ei, nici lui Ambrogio. Poate doar
lui Luigi. Când era întrebată răspundea că… l-a făcut
singură. Şi spunea vorbele acelea cu zâmbetul pe buze.

14 Lucrare terminată chiar pe atunci,  în 1762.

Ilustrațiile de la pp. 702-713 reproduc lucrări semnate de Constantin Tofan

Rudele nu-şi aminteau s-o fi văzut trecând printr-o
perioadă de tristeţe, care ar fi putut fi cauzată de faptul
că s-a despărţit de tatăl băiatului. Dar nu-şi aminteau nici
măcar să fi observat vreodată că Maria Anna-Magdalena
să fi avut o legătură cu cineva. De mică, fata a fost
întotdeauna veselă, întreţinând de fiecare dată
conversaţiile – cu excepţia „colocviilor” lui Luigi, dar şi
în acelea se amesteca -, subliniind mereu frumosul şi
plăcutul din jur. Mama ei, o femeie blândă, care nu-şi
părăsea niciodată locul, a încercat – ca orice mamă – s-o
descoase. Văzând că nu reuşeşte să afle mai nimic, a
ajuns la concluzia că lucrul cel mai rezonabil era să
accepte situaţia aşa cum era: astfel nici nu făcea valuri,
iar atmosfera din casă rămânea liniştită în condiţiile în
care tot nu se mai putea schimba nimic. Tatăl ei, Al
Nouăzecilea, era tot mai inert: se îngrăşase peste orice
măsură, abia se mai putea mişca, a încetat şi să mai cânte
la orgă. O disperare vădită îl cuprindea tot mai mult. Dar
nici n-ar fi putut insista asupra subiectului tatălui
nepotului său. Nimeni nu putea să insiste: Maria Anna-
Magdalena te privea cu ochii ei, care te dezarmau, ochii
din portretele realizate de Pedro Castiglione. Ochii apţi
de a-i speria şi pe masculii din jur.

Mama ei avea o singură problemă: cine se va mai
căsători cu o femeie cu un copil? Cu un copil care tot
creştea. Subiect ce părea să n-o intereseze defel pe Anna
Maria-Magdalena. (O singură dată a îndrăznit să-i spună
mama că o femeie tânără ca ea ar trebui să aibă o viaţă
intimă normală. Iar fiica n-a răspuns decât cu un râs
prelung, un râs care parcă spunea: „Păi, tu chiar crezi că
eu n-am o viaţă sexuală cel puţin regulată?”)

În anul când a împlinit douăzeci de ani, fiica lui Puiu
s-a măritat.

- Cine e tatăl băiatului? Păi, cine să fie? Desigur,
soţul meu.

În felul acesta s-a mai închis o enigmă.



Vara 2012 | Contact international 713

Soţul era un bărbat palid şi slab. Semăna întrucâtva
cu Sir Dominick. (Îl căuta şi în continuare Maria Ana-
Magdalena în scenariile ei intime pe englez?) Nunta acea
a fost ultimul eveniment monden al familiei lui
Ambrogio. Scurta căsnicie a celor doi a fost şi ea la fel de
neconvenţională precum şi-a trăit fata lui Puiu viaţa.
Soţii nu s-au certat niciodată – era şi imposibil să
îndrăzneşti să te cerţi cu Maria Anna-Magdalena. A fost,
mai degrabă, o „căsnicie modernă”, cum i se spune la un
astfel de mariaj de către contemporanii scribului. Şi el şi
ea au avut numeroase aventuri, bărbatul, un marchiz din
Umbria locuia şi la Milano şi la Segrate, la Milano la o
amantă (apoi la alta), la Segrate cu soţia legitimă. A
murit şi el destul de tânăr, probabil tot de tuberculoză,
iar tuberculoşii, se spune, au nevoie de mult sex. Între
timp, ea, nevasta, a rămas la fel de netulburată, doar că
avea mult mai multă grijă să nu-şi dezvăluie amorurile.
Şi nici nu le-a dezvăluit vreodată. Deci, tatăl băiatului a
fost soţul mamei sale. Să ne mulţumim cu această
variantă. În fond, este cea mai demnă variantă.

La doar câteva săptămâni după căsătoria Maria
Annei-Magdalena, Al Nouăzecilea a căzut la pat, de
unde nu s-a mai ridicat niciodată. Odată cu venirea
iernii, a părăsit această lume. Magul întârziat a avut
dreptate: lupta dintre elementul activ şi cel caracterizat
prin lentoare a avut loc şi s-a terminat „în mod dureros,
primul [energia = 7] înghiţindu-l pe al doilea [12 =
lentoarea]”. N-ai fi crezut că moartea Matahalei va naşte
atâta durere. O durere sfâşietoare la Ambrogio, care-l
avea în inimă ca la început, o durere profundă la Anna
Maria. O durere sinceră chiar şi la domestici.

Aici ar fi trebuit să se oprească relatarea scribului
despre Al Nouăzecilea, fiul Geamănului şi nepotul
Contelui. Dar povestea lui Puiu mai are un scurt epilog.

Spunea scribul că Luigi, copilul „foarte frumos,
foarte deştept, foarte drăguţ” se amesteca şi în lucrarea
artiştilor. Care se simţeau profund deranjaţi de acest
amestec neîncetat. Şi, colac peste pupăză, la insistenţele
lui a mai apărut un şantier: amenajarea criptei s-a
transformat în săparea unui tunel ce pornea din subsolul
bisericii.

Asta s-a întâmplat aşa: în Anglia, John Spilsbury a
realizat nişte gravuri reprezentând fragmentele unor
hărţi. Strămoşul puzzle-ului era menit copiilor, cu scopul
de a „contribui la o mai uşoară învăţare a geografiei”. În
anul 1765 a sosit la Segrate o ladă cu lucruri pentru Sir
Patrick. În ladă se aflau, pe lângă cărţi, caiete cu
însemnări, instrumente de laborator, şi un set de gravuri
Spilsbury. Tocmai bune pentru Luigi şi pentru şcoala din
incinta castelului. Bătrânul valet al englezului a preluat
lada şi i-a dat-o lui Ţipor, rugându-l să i-o ofere Contelui
drept plată pentru găzduire.

Întâmplarea a născut mai multe întrebări: cea mai
importantă şi, totodată, cea mai neliniştitoare era de
unde ştia expeditorul locul unde s-a retras adresantul

trimiterii? Când s-a aflat că expeditorul adevărat – şi nu
cel ce s-a prezentat cu lada la curierat – a fost un frate de-
al mortului, bătrânul valet a recunoscut că el s-a aflat
toată vremea în relaţie cu familia falsului Sir Patrick şi că
acel colet a fost ultima dorinţă a acestuia de a-şi primi
lucrurile. Care să le fie oferite Contelui. Şi, din nou,
episodul Sir Patrick părea să se fi încheiat.

Printre cărţile ajunse la Segrate era şi naraţiunea
„Lumea de sub lume” a lui William Buderlay, o
povestire cu pretenţii ştiinţifice, care susţinea că trăim
doar pe suprafaţa pământului, În vreme ce Terra ar avea
în străfundurile ei mai multe straturi de viaţă şi de
civilizaţie. Doctor Streep, protagonistul întâmplărilor din
volumul cuprinzând 156 pagini, ar fi pornit, împreună
cu un prinţ indian (şi cu oamenii acestuia) în căutarea
intrării spre un alt strat de lume. Ei şi-au început
investigaţiile într-o peşteră dintr-o insulă părăsită, ar fi
dat acolo, pe măsură ce înaintau, de o serie de animale
ciudate, chiar şi de păsări trăind sub pământ şi ar fi ajuns
de mai multe ori în fundături. Galeriile se tot ramificau şi
au trebuit, de fiecare dată, să revină pentru a o lua pe un
alt drum. Asta i-a costat mult timp şi multă trudă, iar
fiinţele întâlnite nu s-au arătat de fiecare dată bucuroase
de oaspeţi. De câteva ori exploratorii chiar au ieşit pe
neaşteptate la suprafaţă, uneori după ce au ajuns pe unul
dintre tărâmurile sperate. Ceea ce dovedea că nu numai
peşterile reprezintă căi de acces spre universurile
subterane ci că, dacă sapi conştiincios şi dacă ai noroc,
poţi şi de altundeva să atingi un itinerar corect. William
Buderlay pretinde că a fost unul dintre însoţitorii
doctorului Streep şi că, la un moment dat, au dat şi de
plăsmuiri ale unor civilizaţii străine şi, desigur,
posesoare ale unor comori materiale neasemuite. Din
păcate, notează autorul, una dintre galerii s-a prăbuşit,
îngropându-i sub rocă pe curajoşii săi tovarăşi. El însuşi,
abia a reuşit să mai iasă la suprafaţă, împreună cu doar
trei slujitori ai prinţului indian. De unde Luigi a reţinut
că există comori care aşteaptă să fie descoperite şi a
început săparea unei galerii din cripta bisericii. N-a
pretins Buderlay în mod explicit că „dacă sapi
conştiincios şi dacă ai noroc, poţi şi de altundeva să
atingi un itinerar corect”?

A început, dar s-a oprit după doar câţiva zeci de
metri. Deocamdată îl interesa altceva. Însă şantierul lui,
împreună cu şantierul din biserică, împreună cu veşnicul
şantier din grădina Geamănului au tulburat cu totul
tihna domeniului de la Segrate. Poate că a fost mai bine
pentru bătrânul Conte că sufletul său era tot mai puţin
dependent de cele din jur, astfel încât, pentru el, „nimic
nu părea să-i schimbe viaţa, viaţa care se desfăşura aşa
cum şi-o dorea el şi niciodată altfel.”

Şi iată ce „îl interesa deocamdată” pe Luigi. Cu ce îi
teroriza pe ai săi şi pe toţi cei care-i ieşeau în cale.
Pornind de la veşnicele sale întrebări în legătură cu ce
este un tablou (o muzică, un peisaj… etc.) frumos, a
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ajuns la concluzia că tot ce a citit despre acest subiect,
neputându-l lămuri în mod concret, adevărul trebuie să
fie altundeva. Astfel, ceea ce a început ca o joacă de
copil15, treptat a devenit o adevărată obsesie. Şi din nou,
trezit la cele din jur, în Ambrogio s-a insinuat spaima că
în strănepotul său a intrat nebunia. O spaimă tot mai
îndreptăţită. Pe de altă parte, Contele a trebuit să-şi
recunoască şi faptul că tot ce s-a înfăptuit la Segrate va
rămâne fără continuare: Geamănul şi-a înmormântat
întregul spirit în veşnicele „îmbunătăţiri” ale grădinii,
Puiu murise, Anna Maria-Magdalena nu dădea nici un
semn că te-ai putea baza pe ea şi iată că acum şi Filipo
Emanuele (Luigi) a luat-o razna. „Luigi nu e decât un
copil” se amăgea Al Optzeci şi optulea, „se întâmplă ca
unii copii să treacă prin asemenea faze, să le depăşească,
după care să se dezvolte aşa cum trebuie, unii chiar să
strălucească mai târziu”. Numai că „boala copilăriei”
care l-a atins pe Luigi nu numai că nu dădea speranţe că
va trece, ci, chiar din contră, se manifesta tot mai
puternic.”Cine va conduce mai departe ceea ce a ajuns la
un nivel care să-i permită proprietarului domeniului să
poată trăi – cu voia lui Dumnezeu - aşa cum îşi doreşte şi
niciodată altfel?” Situaţia era cu atât mai dureroasă cu
cât nu un război, o molimă sau o calamitate naturală
risipea speranţele de viitor, ci chiar sămânţa stirpei se
arăta neputincioasă. Luigi a ajuns obsedat, şi bătrânul
Conte nu se mai putea despărţi nici o clipă de temerile
sale. (Iar scribul, biet figurant al acestei lungi poveşti, a
parcurs şi el spaimele lui Ambrogio: dacă aşa stăteau lucrurile
– şi sigur că stăteau aşa – atunci şi truda sa de o viaţă de scrib
a fost în zadar, şirul aflându-se la ultimele sale verigi. Scribul
chiar a încercat să emită o concluzie generalizatoare: nu există
un lanţ care să aibă ce lega din tată în fiu vreme de o sută de
generaţii. După cum bunul cititor va vedea, scribul a greşit
din nou. Doar că, de data asta, a fost fericit cu eroarea sa.)

Dacă nu claritas, perfectio şi proportio dau valoarea
frumosului, atunci ce? Pe nesimţite, Luigi a crescut şi
foarte devreme a devenit şi bărbat. Prima experienţă
sexuală i-a sugerat o idee ce, foarte repede s-a dovedit
extrem de importantă pentru gândirea sa. Dacă la prima
sa experienţă sexuală a fost abia un învăţăcel, fiind foarte
atent să nu greşească, să „nu se facă de râs”, la
următoarele s-a putut detaşa de temeri şi de reticenţe.
(Băiatul se pare că a moştenit o mare potenţă, asemenea
surorii sale, asemenea antecesorilor săi. Chiar circula o
vorbă prin Lombardia în legătură cu fidelitatea evidentă
a Annei Maria, o femeie frumoasă, păstrându-şi aspectul
şi în anii care au urmat - fidelitatea faţă de Al
Nouăzecilea, un personaj atât de dizgraţios de gras. Se
bârfea că Puiu o are atât de viguroasă încât nici o femelă
n-ar fi putut să renunţe la plăcerile oferite de un

15 Iniţial, Luigi părea că doar se distrează, hârjonindu-se cu adulţii,
punând la îndoială orice părere despre frumos a celor din jur. „E mai
frumoasă rochia mamei, decât cea a spălătoresei? De ce e mai
frumoasă?”, găsind la orice răspuns o nouă întrebare şi distrându-se
copios atunci când ceilalţi îşi epuizau argumentele.

asemenea taur.) Într-o zi, pe Luigi l-a străfulgerat că
trăirea resimţită de extazul adevărat în faţa frumosului –
nu mimarea extazului venit din snobism – se aseamănă
perfect cu trăirea momentelor din orgasm. Pe urmă, a
descoperit, tot pe neaşteptate şi privind la o femeie
rugându-se cu ochii închişi în biserică, că şi extazul
religios pare să fie la fel cu celelalte două cauze amintite.
Frumosul, orgasmul şi întâlnirea cu Dumnezeu. (Această
concluzie a rămas la nivel de supoziţie pentru băiat, el,
crescut într-o familie profund religioasă, nereuşind
niciodată să atingă nivelul necesar al contopirii cu
divinitatea. Probabil pentru că era prea raţional, şi-a
explicat el însuşi eşecurile în această privinţă. Aşa că le-a
terorizat cu întrebări şi pe cele câteva persoane pe care
le-a bănuit că au izbutit, în vreme ce se rugau, să se
desprindă de tot ce se întâmpla în acele momente în jurul
lor. Unele dintre ele i-au răspuns – destul de confuz… -,
altele au considerat acele trăiri prea intime pentru a le
discuta cu cineva. Ambrogio s-a limitat să-i reproşeze
ordinea în care a aşezat cele trei stări, considerând un
sacrilegiu să nu pui contopirea cu divinitatea pe primul
loc.)

„Să se desprindă de tot ce se întâmpla în acele
momente în jurul lor”! Acesta este răspunsul! Aceasta îi
justifica şi demersurile anterioare! Luigi a cerut mereu ca
frumosul din muzică se fie acompaniat de frumosul
oferit ochilor şi celorlaltor simţuri. Acum ştia de ce:
pentru ca momentul să nu fie perturbat de stimulii care
ne bombardează tot timpul.

- Stimulii ne fac să ne gândim mereu la altceva. Ei ne
aduc aminte de tot felul de lucruri din trecut – plăcute,
neutre sau neplăcute –şi ne influenţează starea de
moment. Ceea ce ne face să nu ne mai putem concentra
asupra a ce simţim în clipa respectivă. Ba, mai mult, ne
obligă să ne gândim şi la viitor, la cum să gestionăm
informaţiile tocmai primite.

Lui Luigi i-a mai fost necesară o singură confirmare:
să afle cum te poate scoate din acel prezent afectiv
frumosul. Sau urâtul.

- Păi, şi când te doare foarte tare ceva, nu te mai
gândeşti la altceva!

Singura confirmare de care mai avea nevoie era să
afle cum te poate scoate din percepţia timpului, a
trecutului şi a viitorului, frumosul. Cum te poate plasa
într-o stare de extaz.

- Dacă ajungi până acolo, revii în Rai: nici acolo nu
era nici trecut, nici viitor. Probabil că de aceea erau
oamenii fericiţi în Rai.

În investigaţiile sale, a trebuit să accepte că frumosul
nu este frumos pentru toată lumea, că frumosul depinde
de starea sufletească, de educaţie, de cutume, de
momentul istoric. Adică iarăşi de timp! Totuşi,
terorizându-i acum cu întrebări pe toţi cei ce păreau
cuceriţi de muzică, de un desen, de o mâncare, n-a găsit
pe nimeni care să-i spună că nu s-a gândit la altceva,
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atunci când s-a aflat în faţa unei muzici proaste, a unui
desen nereuşit ori a unei mâncări lipsită de gust.

Ambrogio era tot mai îngrijorat. Strănepotul său nu
numai că n-a depăşit „boala copilăriei”, dar se purta tot
mai mult ca un obsedat. „E trăsnit rău!” şi „Bietul băiat!”
Toată lumea din castel – şi nu numai – a observat
dereglarea băiatului. (Pe vremea scribului, Luigi ar fi fost
catalogat fără rezerve drept schizofren: nu se comporta
asemenea semenilor săi, deşi avea un limbaj mult, mult
peste medie, era extrem de logic, doar că, aşa cum va
spune peste un veac şi jumătate mai târziu doctorul
Bleuler, „gândea alături” sau, mai popular, „o lua pe
arătură”.) Pe scurt, chiar dacă doar în şoaptă, Luigi a
ajuns să fie considerat de toată lumea (cu excepţia Mariei
Annei-Magdalena) drept nebun.

După faza aceea atât de obositoare, cu câteva luni
înainte de a împlini 17 ani, băiatul a trecut brusc într-o
perioadă de muţenie. O nouă etapă a bolii de care
evident suferea? Cu toată compasiunea, oamenii savurau
din plin că nu mai sunt terorizaţi de întrebările obsesive
ale lui Luigi. Domnişorul nu mai vene până şi în
bucătărie să întrebe tam-nisam pe una dintre femeile de
acolo dacă i se pare frumoasă Sfânta Născătoare din
biserică; de ce i se pare frumoasă; dacă e mai frumoasă
decât Pruncul pe care-l ţine în braţe; dacă Pruncul este
mai frumos decât copilaşul femeii; de ce e mai frumos
ş.a.m.d. Şi ce îi place celeilalte femei de la oale muzica de
orgă din biserică; şi de ce este aceea mai frumoasă decât
muzica pe care a executat-o Al Nouăzecilea în grădină.
Uneori se enerva: „Tu habar n-ai ce auzi! Tu de gândeşti

la altceva, atunci când asculţi corul! Te uiţi la Elvira şi ţi-
e ciudă că nemernica aceea se dă la bărbatu’ tău!”.
(Elvira era o croitoreasă şi o curvă. Dar ştia meserie,
trebuia să recunoască adolescentul care a avut de învăţat
multe de la ea.) Şi nu-l mai întreba nici pe celălalt Luigi,
pe rândaşul de la grajduri, care cal este cel mai frumos şi
de ce este mai frumos decât ceilalţi cai. Toată lumea era
la curent că bietul tânăr nu e nici pe departe întreg la
minte, toată lumea s-a obişnuit cu ideea. Era o
binecuvântare că acum măcar a ajuns să tacă.

Şi s-a apropiat şi cea de a şaptesprezecea zi de
naştere a fiului Celui de Al Nouăzecilea şi familia a
hotărât să păstreze tradiţia şi să sărbătorească, măcar în
cadru restrâns, evenimentul. Problema era că tânărul a
ajuns cu totul incontrolabil şi nimeni nu putea garanta că
va veni măcar la masa care i se pregătea. Familia era
împăcată cu situaţia, însă, de data aceea, o stare de
agitaţie – firească – tot plana asupra întregului castel.

Cu cârlionţii blonzi căzându-i peste umeri, Luigi a
venit la masă. Şi a şi vorbit din nou. A venit extrem de
îngrijit îmbrăcat şi a făcut faţă cu demnitate
evenimentului. Parcă devenise alt om.

Prânzul acela cu toată familia a durat mult, mai ales
că s-au servit numeroase feluri. După binecuvântarea
mâncării, a urmat şi o slujbă în memoria Celui de Al
Nouăzecilea, care – să nu-ţi vină să crezi! – se afla deja de
un an în ceruri. Şedeau în salonul mare Contele,
Geamănul, Anna Maria (încă în doliu sever şi încă
frumoasă), Maria Anna-Magdalena, fiul ei de cinci ani şi
Luigi. Plasarea lor în decor a constituit întotdeauna o
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problemă. Cât timp se întâlneau în sufrageria cea mare,
în fiecare seară doar Ambrogio şi Geamănul – tată şi fiu -
, a fost simplu să stea fiecare la un capăt al lungii mese.
(Cam departe unul de altul, dar şi aşa nu-şi mai vorbeau
deloc de foarte mulţi ani…) Pe urmă, pe rând, au fost
acceptaţi şi Puiu, şi Anna-Maria şi Sir Dominick (sau
cum l-o fi chemând cu adevărat), iar în ultima vreme şi
Maria Anna-Magdalena, marchizul din Umbria (soţul
ei), Filipo Emanuele şi fiul Mariei Anna-Magdalena. Da,
însă, între timp, au murit Sir Dominick (sau cum l-o fi
chemând cu adevărat) şi Al Nouăzecilea. Nu se cuvenea
să pui pe nimeni în locul unui decedat. Însă nici să laşi
scaune libere la nesfârşit nu se putea. Cum – necum,
Filipo Emanuele a ajuns să primească locul de imediat
din dreapta Contelui. De unde-i putea vedea bine pe toţi
cei de la masă. Şi de unde i-a terorizat în ultimii ani.
(Noroc doar că asemenea prânzuri ale întregii familii se
petreceau destul de rar.) Prânzul în cinstea zilei de
naştere a lui Luigi s-a prelungit, iar Maria Anna-
Magdalena şi-a încredinţat fiul bonei, care l-a dus la
culcare. Băiatul ei avea, la data aceea cinci ani. Soţul
Mariei Anna-Magdalena lipsea ca de obicei: uneori
pentru că se afla aiurea, altădată fiindcă era tot mai
bolnav16.

În ziua aceea timpul a trecut parcă mai repede decât
de obicei17, iar geamurile au început să se întunece când
Luigi s-a sculat de la masă, i-a şoptit ceva majordomului
şi a ieşit pentru câteva clipe din sufragerie. S-a întors, s-a
aşezat la locul său şi a aşteptat. Din anticameră, s-a auzit
orga mică, orga regală mânuită de Luigi Oster.
Majordomul a adunat servitorii şi au părăsit cu ei
încăperea.

- Priviţi! şi-a îndemnat Filipo Emanuel rudele şi arătă
cu degetul spre portretul mare al Contelui de pe peretele
din faţa sa18. Ferestrele se întunecau tot mai mult şi Luigi
aşeză cele trei sfeşnice mari sub portretul lui Ambrogio.
Apoi ridică de pe castroanele rămase pe masă capacele şi
un miros puternic de condimente umplu şi mai tare

16 A murit şi el încă în acelaşi an.
17 Iată ce a povestit Ţipor, administratorul, despre acea zi. El, care
trebuia să aibă sub control întreaga viaţă din castel, a observat un lucru
neobişnuit: arătătoarele ceasului mare montat deasupra intrării
principale din „grădina Geamănului” în Castel au început să se
rotească într-un ritm neobişnuit - puteai chiar să urmăreşti cu ochii
mişcările lor. Pe urmă, probabil din cauza acelei dereglări ciudate,
brusc s-au oprit.
18 Galeria de tablouri nu era completă: ea nu începea de la Cel umil, Al
Optzeci şi şaptelea, cel care a fost în ordine cronologică primul strămoş
al acestui segment din Cei O Sută, ci de la Ambrogio. Mai încolo erau
portretele Geamănului şi ale lui Puiu. Pe zidul opus, faţă în faţă cu soţii
lor, se aflau portretele doamnelor. Ca lucrătură, într-adevăr, chipul lui
Ambrogio era cel mai valoros, fiind realizat de un pictor celebru din
şcoala veneţiană, (Tabloul acela este prezent astăzi la Galeria Ufizzi.)
Când venea vorba despre acele portrete, Al Optzeci şi optulea arăta cu
un gest larg peretele lung: „Vedeţi cât spaţiu mai este? Aici vor sta toţi
cei ce mă vor urma!” şi i-a arătat şi lui Puiu, încă de când Al Optzeci şi
nouălea n-a fost decât un ţânc şi lui Luigi, cam la aceeaşi vârstă, locul
unde se vor afla şi chipurile lor. Şi lui Luigi…

încăperea. Acesta este într-adevăr un tablou bun şi aşa
trebuie privită o lucrare bună.

Se concentrară cu toţii asupra tabloului.
- Nu vă gândiţi la altceva! Uitaţi-vă doar la tablou!
În încăpere era de acum întuneric de-a binelea. Doar

o clipă a frânt bezna lumina năvălită la deschiderea uşii.
Apoi întunericul a revenit aşa cum a fost înainte. Parcă şi
mai dens. (Servitorii primiseră ordin să acopere
geamurile cu pânze întunecate.) În beznă, cei din
sufragerie simţiră că nu mai erau singuri. Apoi simţiră şi
îmbrăţişările noilor intraţi. Ambrogio împlinise 92 ani.
Luciditatea îi dispăruse în cea mai mare parte a timpului,
însă îi revenea din când în când, asemenea unor frânturi
de lumină prin crăpăturile dintr-un perete opac. Doar un
singur gând îl persecuta fără încetare: cine o să continue
şirul? Întrebările nasc dileme, iar dilemele nasc suferinţă.
Şi viaţă! Dar, preferând liniştea, la această ultimă
concluzie n-a mai ajuns Al Optzeci şi optulea, devenit
atât de senin.  Geamănul avea 64 ani şi o recunoscu în
braţele ce-l învăluiau pe Cleopatra, profesionista fără
vârstă, care l-a învăţat cu o jumătate de veac în urmă
amorul şi care s-a aflat în fiecare trăire sexuală din
multele pe care le-a cunoscut în tinereţea-i atât de
zbuciumată. Ceilalţi, Anna Maria, Maria Anna-
Magdalena şi Luigi erau mult mai tineri. Şi au simţit şi ei
aceleaşi îmbrăţişări.

Flăcările lumânărilor de sub tabloul lui Ambrogio
erau drepte, în marea sufragerie nu se simţea nici o
adiere de vânt. Aerul a devenit solid. Contele nu mai
erau torturat de gândul că şirul părea fără următoarea
verigă. Fără viitor. Contele nu mai gândea la nimic.
Aerul a îngheţat.

Şi timpul la fel. Trecutul şi viitorul au încetat să
existe.

„Dulce-i somnul!”
Ambrogio, Geamănul, Anna Maria (văduva lui

Puiu), Maria Anna-Magdalena (fiica ei) şi Luigi (fiul ei)
au trăit clipa singură. Iar scribul este convins că şi sufletul
lui Puiu a fost alături de ei. Au trăit clipa singură şi au
fost înghiţiţi de ea.

Veşnicul câine ce-l însoţea mereu pe Geamăn a fost
găsit mort într-o tufă din grădina cu simetrii multiple.

Fără viaţa Celui de Al Nouăzecilea, înghiţiţi de clipa
singură, cea fără trecut şi fără viitor, cea veşnică, Ambrogio,
Geamănul, Anna Maria (văduva lui Puiu), Maria Anna-
Magdalena (fiica ei) şi Filipo Emanuele, zis Luigi (fiul ei) ar fi
reprezentat staţia finală a Celor O Sută. Viaţa Celui de Al
Nouăzecilea nu s-a remarcat prin nimic deosebit, însă fără ea,
lungul şir n-ar fi putut continua. De aceea, scribul, notându-i
trecerea, nu s-a oprit strict la fiul Geamănului: spre mirarea
sa, a scribului, asemenea biografii de tranzit sunt cele ce
încheagă cel mai strâns întregul.
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Bianca MARCOVICI

Păcatul meu
poate păcatul meu va fi luat
de apa mării
mărşăluind pe nisip
spre ultima respiraţie

Născută în Iași la 22 iunie 1952,
Bianca Marcovici a absolvit "Univer-
sitatea populară" de 5 ani și Liceul
de muzică "Octav Băncilă" (de 8 ani),
din Iași, secția vioară. De asemenea
ea este absolventă a “Facultății de
Construcții Civile și Industriale” a
Institutului Politehnic din Iași
(1976). S-a căsătorit la Iași cu ing.
Delu Marcovici, originar din Doro-
hoi şi în prezent are şapte nepoţi. În
anul 1991 a emigrat în Israel
împreună cu toată familia.

În perioada 1984-1987 a fost membră
a Orchestrei Comunităților evreiești
din București și Iași, efectuând
turnee în Israel, Elveția și Statele
Unite ale Americii. In 1990 - 1991 a
lucrat timp de un an ca redactor
pentru cărți tehnice la Editura
“Omnia” din Iași, 1990-1991 ca
redactor pentru carte tehnică. In
acceaşi perioadă a fost vicepre-
ședinta Asociației de prietenie

România-Israel-filiala Iași, alături de
violonistul Bujor Prelipceanu, care
îndeplinea funcția de președinte.

Lucrează în prezent ca ingineră la
"Societatea de Electricitate" din
Haifa, în Israel.

Bianca Marcovici a debutat în poezie
în anul 1981, sub pseudonimul
Blanca, la rubrica "Diligența Poștală"
a poetului Emil Brumaru, în Revista
Cronica. Ea a fost activă în Cenaclul
"Junimea" din Iași între anii 1981-
1991, de asemenea a participat la
începutul activitatii ei literare la
Cenaclul "În numele poetului"
condus de poetul Cezar Ivănescu
(un grupaj de poezii i-a apărut
atunci în revista "Luceafărul").

Bianca Marcovici este din 1990
membră a Uniunii Scriitorilor din
România - filiala Iași, precum și
membră a "Asociațiilor Scriitorilor

Israelieni de Limbă Română" din
anul 1991; Din anul 1991 a devenit și
membră a Societății “Junimea” din
orașul natal Iași.

A făcut parte din delegația
scriitorilor israelieni de limbă
română la “Întâlnirile scriitorilor de
pretutin-deni” de la în anii 1996 și
1999. Este autoarea este 25 de cărți și
este prezentă în numeroase antolo-
gii. A fost invitată să participe la
numeroase manifestări culturale în
Israel, România și Europa, colabo-
rând la mai toate publicațiile
importante în principal în limba
română.

Premiată, elogiată și apreciată de
colegi și cititori, Bianca Marcovici
este astăzi, la aniversarea a
doisprezece luştri, o personalitate de
marcă a literaturii românești.

La Mulţi Ani, Bianca !

Prezentare de Carmen PALLADA
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Teiul lui
Eminescu

M-am născut aproape
de teiul lui Eminescu...
ani de-a rândul l-am urmărit
în încărunţire –
era sprijinit de o cârjă metalică
betonată –
părea un om invalid
cu părul de culoarea
toamnei.
uneori apărea imaginea sa
conturată perfect
în teiul – sprijinit, obosit
şi singuratic.
stăteam cuminte pe o bancă
şi priveam metamorfozarea
(cu siguranţă că dacă l-aş săruta acum
n-ar mai spune nici un cuvânt)
nu puteam să spun nimănui
acest lucru...
clipa îmi aparţinea
întru totul.
doar vântul transforma apariţia sa
într-un vârtej de frunze.

Borges
Paradisul e ca o bibliotecă
lacrima curge şiroaie
orbul galbenului plăcut fără stres
nu e nici un joc...
nu e nici un truc
poetul se spune se scrie
dragostea apare ca un Dumnezeu orb...

זָה ְ ר ִ ּת להַ שֶ
קּו ְ ינֶס ִ מ ֶ א

י ִ ּת ְ לנֹולַד יַד-עַ
זָה ְ ר ִ ּת להַ קּושֶ ְ ינֶס ִ מ ֶ א
נָה נָהשָ יּבְשָ ִ ּת בְ קַ יוַאחֲ עָ ָ ינַיר עֵ ּבְ
יבָתֹו ּבְשֵ
יָה הָ יִם ּבַ ַ ק ּיֹותּבְ ִ כְּת ַ ת ַ מ
נֹות ּטָ בֻ ְ –מ
ָאה ְ ּיהנִר הָ עַל מּום-ּכְבַ
עֲרֹו ּגָוֶןשַ ּכְ
ו ָ ת ּסְ .הַ
נֹו יֹוקָ ְ יָהּד הָ יעַ  יםמֹופִ ִ ּת לְעִ
לָט בְ ֻ במ יטֵ ּנֹוףהֵ ּבַ - עּון ,שָ יָגֵעַ 
ד ֵ .ּובֹוד
י ִ יִית בֶתהָ ליֹושֶ עַ פְ  ּסַ להַ סָ
י ּבִיטִ הַ לּבְ עַ נּויֵי יתֹושִ ִ מ ְ ד ַ ּת
לּו) י ִ יִית תהָ קֶ ֶ נַּש ְ אֹותֹומ ּכַעֵת
ח טַ אלַבֶ יָה הָ ר ּלָהאֹומֵ (מִ
א י ִ ריָכֹולְּת זֹאתלֹומַ יש ִ לְא
גַע ֶ ר יָההָ הָ ּכֻּלֹו י ּלִ שֶ
ק ַ רּוחַ ר ּנָההָ שַ עֹומְ מֹופָ
חְרּור סִ יוּבְ לָ .עָ

חֶס ְ ּבֹור
גַן ן ֶ ד עֶ ּנֹוהָ הִ ין עֵ ּיָהּכְ ִ ר פְ סִ
עֹות מָ ְ ּד זֹולְגֹותהַ ל נַחַ ּכְ
ּוֵר עִ הֹב ּצָ הָָאהּודלַ ְא ל ה קָ מּועָ
ין ֵ ּכָאןא חָק שְ ....מִ
ין ֵ ּכָאןא ּבּולָה חְ ַ ּת
ר ֵ שֹור ּמְ רהַ מָ ֱ בנֶא ָ נִכְּת
ה בָ יעָההַָאהֲ ּכְמֹומֹופִ ֱּהַ  ּוֵרא ...עִ
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Hanuca veselă
( sărbătoarea luminii)

zapada caldă îmi acoperă pleoapele
şi fruntea
doar saniuţa din închipuire
şi dealul mătăsos
coborând la vale
coborând la vale
mai atunci
când am avut doar “7 ani de-acasă”!
alunecând în timp
mai caut prietenii de demult
mereu mereu
şi nu-s
şi nu-s
troienele-mi închid văzul
din ochiul cuvântului
dar, de Hanuca se vor aprinde
luminile, în fiecare zi una …
pentru noi toţi.
doar pudra de pe prăjituri
ne va aminti de zăpadă

Vioara
poemului
Fug în reveria viorii poemului
ştiu că-mi aparţin
amândouă
precum vioara lui Chagall
sunetul neresemnării din cosmosul
nediletanţilor

fragila vioară
canarul evreului
ca eternă victimă.

נֻּכָה חַ חֲ מֵ ׂשָ
ג) יםחַ ִ (הָאּור
לֶג ּׁשֶ חַםהַ ההַ סֶ כְ ִ תמ יאֶ ּפַ עַ פְ עַ
י חִ צְ ִ ּומ
ק ַ לֶתר זְחֶ ִ יֹוןמ ְ מ ִ ּד הַ
לֶה עֲ ַ ּמ יִיוְהַ ׁשְ ִ ּמ הַ
י ּגַּלְׁשִ ְ ת הִ ּטָהּבְ ַ מ
י ּגַּלְׁשִ ְ ת הִ ּטָהּבְ ַ מ
עַט ָאזּכִמְ
י ִ יֹות הְ קּבִ ַ ּבַת"ר 7 נֹות -שְ ּו ִּנ ח י ִ ית ּבֵ
י ּגַּלְׁשִ ְ ת הִ דּבְ ָ ןּבְמֹור ַ ּזְמ הַ
עֹוד ת ּפֶׂשֶ חַ ְ תמ יאֶ ַ ר בֵ ָאזחֲ מֵ
ידּות ִ מ ְ ת ידּותּבִ מִ ְ ת ּבִ
וְהֵם ינָם ֵ א
וְהֵם ינָם ֵ א
ּלֵי ִ לֶגּת ּׁשֶ הַ
ים ִ יר ִ ּת סְ ַ תמ יאֶ ִ ּיָת ִ א ְ ר
ין עֵ ֵ ּלָהמ ִ ּמ הַ

ל בָ ֲ גא חָ נֻּכָהבֶ חֲ הַ
לְקּו ָ ,הָאֹורֹותיִּד
בּבְכָל ֶ ר אֹורעֶ חָד ֶ א
נֵינּו עֲ לְמַ
ק ַ תר קַ ּכָרַאבְ ּסֻ להַ עַ ּגָנִּיֹותׁשֶ פְ ּסֻ הַ
זְּכִיר ַ נּוּת לָ לֶג ּׁשֶ הַ
נֻּכָה חַ חֲ מֵ ׂשָ

ּכִּנֹור ה מָ ֶ ּפֹוא הַ
נִי ֲ צָ א ָ הר זִיַת ַ נְט פַ ּבְ
ּנֹור ּכִ ה מָ ֶ ּפֹוא הַ
י עִ ְ יָד הֶםּבְ ּלִישֶ שֶ
נֵיהֶם שְ
ּכְמֹו אגַל ַ ּנֹורֹש ּכִ
לִיל יצְ ִ א ימּות-הָ ִ א ְ םּת מָ עֹולָ מֵ
ל ישֶ ִ לְּת ּבִ נִּיִיםהַ בָ חֹובְ

ּנֹור ּכִ י ִ יר ִ ר בְ שַ
יר ִ ים-זְמ ִ ּיְהּוד הַ
ּכְמֹו ן ּבַ ְ ר ַ נֶצַחק
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Partea cea plină
a paharului
Paharul se poate sparge în mii de bucăţi,
ca o oglindă care te poate decepţiona!
Dar, partea goala a paharului
are o semnificaţie, totuşi -
nuanţele paharului,
amprentele se văd mai bine
nu se mai pot ascunde,
excluşii Elfridei Jelinek
privind partea plină a paharului!
uneori se combină amprente diferite
poţi să bei din acelaşi pahar
alteori pot fi folosite amprentele şi rujul
care pot dezvălui secrete nescrise
precum canapeaua lui Dali -
(îţi aminteşti atunci în Montmartre,
ţinându-ne de mână?)

* * *
eu prefer să-l pun în lumina bună,
acel pahar-poem atât de preţios
se poate întâmpla să reflecte curcubeul
precum un acvariu
se poate asculta şi un cântec
la mai multe pahare,
acordate simultan cu diapazonul minţii
prin atingere…murano murano
bagheta magică

a dirijorului, funcţie de plin sau gol
poţi improviza… vuieşte marea
eu aş improviza solstiţiul de iarnă
pe această orgă şampanizată
precum fântâna arteziană
din oraşul lui Gaudi

ּה לְקָ לֵאחֶ ָ ּמ להַ שֶ
ּכֹוס הַ
נַּפֵץ ְ ת הִ לּולָה לְ ּכֹוס עֲ הַ
י סִ ְ י ר פֵ יםלְַאלְ ,סִ
ר שֶ ָאה אֲ ְ ר ַ ּכְמֹו מ
ְ ְַאכְזֶב ָה ל ּול ֲל !ע
ַ ,א ל הַּכֹוס יק שֶ ֵ ר ּה הָ ָ לְק לְחֶ
,יֵש ּכַּוָנָה ּגֹונֵי הַּכֹוס
יעֹות  בִ –טְ ר ּיֹות יֹותֵ שִ ּבַע מּוחָ צְ ֶ א הָ
ּבֵא יחָ ּלְהֵ ִ רֹות אֹונִים מ סְ חַ
ל הַּכֹוס לֵא שֶ ּמָ ּה הַ ָ לְק ּבִיט ּבְחֶ לְהַ !ּבִ
תְ  ִ עַם מ י ּפַ ֵ ּד ִ ּזְגֹותמ ַ מ
יעֹות  בִ –ּטְ ּבַע הַּשֹונֹות צְ ֶ א הָ
ּה ּכּוס ָ אֹות ּתּוכַל לִלְגֹם מֵ
פָתֹון גֹון הַּשְ ן ּובְ הֶ יֵעַ ּבָ ַ ּת סְ הִ ים לְ ִ ּת ּולְעִ
חים נְצָ י מֻ ִ ּת לְ נֵחַ סּודֹות ּבִ עֲ עֲשּויִים לְפַ הָ
אלִי ַ ל ד ּפָה שֶ ּכְמֹו הַּסַ
ר) טְ ְ ר מַ ְ ה זֹוכֵר ָאז ּבְמֹונְט ָ ּת ַ ם א אִ הָ
יָדעֵ  נּו יָד ּבְ ּיַלְ ּטִ (?ת שֶ
יל יגָּה ּבְאֹור מֹועִ ּצִ הַ נִי לְ ה אֲ יפָ ִ ד עֲ ַ מ
ית יּוטִ ה ּכֹוס ּפִ ָ !אֹות
ת שֶ ּקֶ י הַ עֵ פּו ּבָּה צִבְ ַ ּק ַ ּת ְ י יִש אּולַ
יּום ְ וַר ְ ין ַאק עֵ ּכְ

* * *
י אּולַ זִין ֲ נַא ּנְגִינָה לַ
ל ּכּוסֹותשֶ חָדֹות ֲ א
ּוָנֹות כֻ ְ מ
ּבֹו ּנִית ַ לָןּבְקֹוזְמ ה עָ ָ ּתֹוד הַ
ל י-עַ ֵ נְגִיעָהיְד ּלָה ַ ...ק נֹו ַ נֹומּור ַ ֹמּור
יט בִ ְ ר םשַ סֶ ֶ ּק הַ
ל נַּצֵחַ שֶ ְ ּמ הַ
נְיָן עִ ל לֵאשֶ ָ אֹומ יק ֵ ר
י ִ ייִת תהָ ֶ ר ֶ ַאלְּת תמְ ּלַילָהאֶ ַ ֹה ָָאר ה ר ֵ יֹות ּבְ
ל עַ עּוגָב זֶה ה ֶ ר שְ נְיָהמֻ ּפַ ְ מ שַ
ּכְמֹו ה קָ ָ זְר ּמִ הַ
ירֹו עִ ֵ למ יּגַאשֶ ִ .ּוד
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La moartea
unui poet
Cad frunzele
neconcurenţă, nimeni
nu ţine palma-n-ntinsă
lumini şi umbre, veacul
mestecenii străjuiesc asfinţitul
cad frunze, cad oameni
deodată îi vezi plecând
şi tu ramâi
of, doar clipa prezentă
ne bate-n uşă:
să deschid,
să urlu?
străjeru-i venit
să-mi fii caruţa ce ne tragi, clipele?
doar pleoapa se închide brusc.
infinita suferinţă se destăinuie.
îmi vei lipsi.

וַית לְ רּבִ ֵ שֹור מְ
ּלֶכֶת וִיתשַ ָ ת סְ
י ִ נַּצְחּות-א ְ ת ,הִ חָד-ַאף ֶ א
לא יט תמֹושִ ּכַףאֶ יָדֹו
אֹורּות לִים לָ ,ּוצְ ָאה נָהמֵ שָ
זֹות ָ ר ְ ּת צֹופֹותהַ יעָה ִ ק .לַּשְ

ים ִ ר יםנֹושְ לִ עָ ,הֶ ָ ּכ נֵי ם-ּבְ ָ ָאד
ים לָשִ ְ ענִת ַ ת יםפֶ ִ וְעֹוזְב
ה ָ ּת ַ רוְא ָ נֹות
,הֹוי ק ַ ּשְ ר נִּיָיההַ ת פֶ שֹוטֶ הַ
ים ִ ק לֶתּדֹופְ ֶ :ּבַּד
ם אִ ּתֹחהָ פְ ,לִ
ם אִ רֹחהָ צְ ?לִ
יף ִ ּזָק בָרהַ ּפֹהּכְ
יֹות הְ ילִ לִ גְלַת א-עֶ ּשָ ּמַ הַ
בֶת ּסֹוחֶ ,הַ ינּו גָעֵ ְ ?ר
ק ַ עַףר פְ עַ צָםהָ ֱ ענֶע ַ ת פֶ .לְ
עַר ּצַ יןהַ ֵ א יהָ סֹופִ ה ֶ וָּד ְ ת ִ .מ
ר חסַ ֶ .לִיּת

לעברית: טומי סיגלר
traducere în ebraică:Tomy SIGLER
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Eugen Ovidiu CHIROVICI

Oraşul de
granit

Lilly trăia într-un oraş din granit cenuşiu, populat cu
oameni cenuşii, cu priviri încruntate şi prea puţine vorbe
dulci ascunse în gânduri. Dascălii revărsau zilnic asupra
copiilor un şir nesfârşit de adunări şi scăderi şi înmulţiri
şi împărţiri şi de nume de râuri şi de ţări şi de fiinţe
microscopice cu denumiri complicate şi de poveşti
despre bătălii care avuseseră loc cu mult timp în urmă şi
ai căror eroi erau de secole oale şi ulcele. Oamenii erau
trişti şi îmbufnaţi. Când râdeau, o făceau de cele mai
multe ori cu răutate, la fel ca părinţii lor şi ca părinţii
părinţilor lor.

Oraşul era mare, întins între un râu cu ape murdare
şi nişte munţi pitici care erau plini de zăpadă şase luni
pe an. Avea cincisprezece străzi şi patru bulevarde, o
cetate veche, cinematografe, o clădire a Primăriei din
oţel şi sticlă, magazine şi trei parcuri în care iarba şi
copacii începuseră să devină la fel de cenuşii ca şi
locurile. De sute de ani se întindea mereu ca un căpcăun
contropitor, înghiţind unul după celălalt satele din jur,
ca pe nişte chifle proaspete. Iar locuitorii altădată veseli
ai acelor sate, cu locuinţe ca de jucărie, obiceiuri
frumoase şi teamă de Dumnezeu, deveneau treptat la fel
de posomorâţi ca şi oamenii de la oraş. Nu mai spuneau
seara poveşti copiilor, doar priveau tăcuţi televizoarele
ale căror ecrane sclipeau în penumbra sumbră a
apartamentelor reci ca nişte frigidere.

În fiecare dimineaţă, oamenii cenuşii îşi părăseau
locuinţele şi se îndreptau asemenea unor şiruri de
furnici spre cele trei fabrici, care îi înghiţeau în pântecele
lor încăpător pentru a-i scuipa după-amiaza, obosiţi şi
încercănaţi, puţin mai aspriţi decât ieri. Când Lilly îi
privea de la balconul apartamentului ei cu două camere,
situat la etajul al şaptelea al unui bloc de pe Strada Cinci,
păreau nişte pitici nefericiţi căzuţi în vraja unei
vrăjitoare rele şi nici măcar nu-şi mai aminteau că odată
era altfel.

Lilly renunţase să le mai vorbească încă din ziua în
care observase prima oară acea privire împăienjenită,
care ajungea la tine prin trei straturi de vată groasă şi le
auzise vocile care semănau cu gâlgâitul pe care-l scoţi
atunci când te scufunzi în cada de baie şi încerci să
rosteşti un cuvânt. Se speriase îngrozitor : când se
năpustise boala asupra lor, tăcută ca un hoţ mlădios în
întuneric?! Trei zile şi trei nopţi a rămas în pat, cu ochii
larg deschişi, cu pieptul zbuciumat şi cu sudoarea
prelingându-i-se pe trup.

A venit un doctor, un bărbat înalt şi posomorât, care
mirosea a mucegai. I-a pus întrebări la care, fireşte, nu a
primit niciun răspuns : şi el avea privirea vătuită şi
vorbea gâlgâit. I-a ascultat respiraţia şi bătăile inimii cu
un stetoscop, i-a luat pulsul şi i-a departat pleoapele
pentru a-i privi pupilele. A lovit-o peste genunchi cu un
ciocan mic din cauciuc. Lilly îndura totul în tăcere. A
ţinut în gură câteva minute un termometru pe care
doctorul l-a apropiat apoi de ochii miopi pentru a-i citi
indicaţiile.

- Nu văd niciun soi de probleme, a conchis el,
hârâind din plămâni pentru a-şi drege vocea tabagică.
Poate că domnişorica nu are chef să meargă la şcoală.

Mama fetei şedea în picioare la marginea patului.
Era îmbrăcată într-un halat înflorat, pe care îl purta prin
casă indiferent de anotimp (uneori, iarna, îşi mai punea
deasupra o vestă tricotată). Taică-său se aşezase într-un
fotoliu, lângă fereastra acoperită cu perdele şi se foia
nervos. Numele lor nu au importanţă şi nu le vom
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menţiona în povestea noastră, ca de altfel nici numele
celorlalţi oameni cenuşii, cu ochelari din vată.

- Nu a făcut niciodată figuri, de şase ani de când
merge la şcoală, a spus maică-sa. A primit numai note
bune.

Începu să plângă, fără să-şi modifice trăsăturile,
într-un fel care pe Lilly o îngrozi şi mai mult. Aşa că îşi
strânse pleoapele, să nu mai vadă nimic din această
lume care se transforma sub ochii ei. Aşternutul de sub
ea parcă o frigea şi atunci se gândi pentru prima oară -
sau parcă auzi o voce care-i spunea răspicat acest lucru -
că va trebui să plece. Nu ştia unde, dar ştia că undeva
foarte departe, un loc în care nimeni nu a mai fost
vreodată de când oamenii s-au decolorat şi au devenit
cenuşii.

Doctorul a plecat, după ce a mâzgălit ceva
indescifrabil pe o reţetă şi l-a pus pe taică-său să achite
costul consultaţiei, cost pe care câteva minute mai târziu
acesta avea să-l caracterizeze ca neruşinat şi nesimţit.

Lilly a adormit, în timp ce părinţii şuşoteau în
sufrageria pe care noaptea o foloseau ca dormitor. Fata
era singurul lor copil şi aşteptau multe de la ea, fără ca
nici ei să ştie bine ce anume. Într-o vreme, maică-sa
spunea că ar vrea să devină doctoriţă, spre spaima lui
Lilly.

Dimineaţa, a luat o hotărâre : avea să se comporte ca
şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Avea să ignore
ochelarii de vată şi gâlgâitul, pentru că altminteri era
sigură ca va fi dusă la unul din cele trei spitale din oraş. I
se vor face injecţii şi, mai grav, i se va lua sânge, sânge
pe care apoi îl va vedea pus în eprubete mânuite de
asistente îmbrăcate-n combinezoane de culoare albastră.

Va fi vârâtă-n tuburi care bâzâiau sinistru şi
conectată la aparate lugrubre şi chinuită cu întrebări
prosteşti şi obligată să urineze într-un pahar din plastic.
Văzuse cum merg lucrurile cu doi ani în urmă, când o
însoţise la doctor, târâtă de maică-sa, pe o mătuşă
suferindă, care între timp murise. I se păruse atunci că
femeia grasă şi plângăreaţă era un soi de gândac mare şi
ghinionist, încăput pe mâinile dibace ale unor copii cruzi
şi plini de imaginaţie, care-l canonesc în fel şi chip doar
pentru a-şi satisface curiozitatea morbidă şi inutilă.

Nu avea să cedeze nici atunci când maică-sa va
încerca să o descoasă şi nici atunci când taică-său va
ridica tonul şi îi va spune încă odată ce sacrificii fac ei
pentru ea.

Apoi începu să observe alte lucruri.

Mulţi oameni din acel oraş plângeau. Plângeau
mergând pe stradă, urcând în autobuzele din metal
vopsit în verde închis, târguindu-se în piaţă la
cumpărături, predând elevilor toate informaţiile pe care
aceştia aveau să le uite oricum peste câţiva ani. Nu
plângeau aşa cum plâng îndeobşte oamenii,

schimonosindu-se şi suspinând - plângeau în tăcere.
Brusc lacrimile începeau să le curgă pe obrajii palizi ca
două mici râuri argintii şi să le picure pe bărbie. Păreau
să nu bage de seamă, îşi vedeau în continuare de
treburile în care erau prinşi asemenea unor gângănii în
chihlimbar, nici măcar unul nu îşi ştergea lacrimile şi
nici nu se întrebau între ei ce anume s-a întâmplat.

Şi ascundeau tot soiul de lucruri. Obiecte pe care le
piteau în buzunarele veşmintelor, le culegeau de pe
troturar asemenea unor stăncuţe flămânde, le aduceau
uneori chiar din locuinţele lor. Obiecte fără formă şi
întrebuinţare, dar pe care ei le tratau ca pe nişte lucruri
importante, despre care ceilalţi nu trebuiau să ştie nimic.
Le vârau în cele mai neaşteptate locuri: în staţiile de
autobuz şi în rafturile magazinelor şi în mici crăpături
care se căscau dintrodată în asfaltul străzilor şi se
închideau la loc după ce obiectul era vârât acolo. Imediat
ce reuşeau să le ascundă păreau uşuraţi şi o mică sclipire
părea să treacă dincolo de ochelarii de vată, apoi îi
vedeai la fel de placizi şi îşi coborau iar privirea în
pământ. Probabil - îşi spuse Lilly - sunt milioane de
asemenea obiecte ascunse de-a lungul timpului prin
acele locuri. Te mirai că nu au sufocat de mult oraşul şi
nu au săpat sub el adevărate tuneluri în care se va
îngropa într-o zi cu totul. Odată reuşi să privească mai
atentă un asemenea obiect, pe care fostul proprietar îl
strecurase în viteză, la Magazinul Ploof, între două cutii
de fulgi de porumb. Indiferent cât de atentă îl privise,
ridicându-se pe vârfurile pantofilor, nu reuşise să-şi dea
seama despre ce era vorba. Obiectul era fără formă, de
un gri-albăstrui gelatinos, de mărimea unei mingi de
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tenis. Văzu câteva fire de păr lung şi negru lipite de
obiect şi parcă auzi un plâns de femeie. Maică-sa se
furişase în spatele ei şi când Lili o observă, văzu că
privea exact spre locul în care se afla obiectul. Dar ea nu
zări decât cutiile de fulgi aşezate asemenea unor soldaţi
la inspecţie. De atunci nu mai fusese interesată de
obiectele ascunse de oamenii cenuşii. Mai observă doar
că oamenii mari ascund mult mai multe obiecte decât
copiii.

Nu vorbea niciodată despre toate astea, doar privea
speriată oraşul de la fereastra apartamentului ei. Chiar
în faţă avea un parc în care uneori bonele, mamele şi
bunicile aduceau copiii mici pentru a-i da în leagăne şi
pe toboganul din plastic.

Aştepta să se întâmple lucrul care ştia că avea să
vină. Undeva, nevăzut, în măruntaiele oraşului ticăia un
ceas mare, care în curând avea să sune doar pentru ea.
Nu trebuia decât să aştepte şi să fie sigură că-l va auzi
atunci când va suna.

Apoi au început visurile.

Era o furnică, rătăcind într-un decor dezolant : un
soi de oraş părăsit, parcă distrus de un război nimicitor.
Scheletele clădirilor se aflau la tot pasul, străzile erau
pline moloz şi cioburi de sticlă, nici ţipenie de om nu se
zărea printre fantomaticele ruine. Însă acolo, în vis, ştia
că primejdiile se află la tot pasul şi că o namilă mare şi
rea o vânează pe ea, pe Lili, ca şi pe toţi care
supravieţuiseră năpastei. Pe cerul înnorat, soarele nu era
decât un ghemotoc de câlţi, sclipind fără căldură. Nori
de praf erau purtaţi de vânturile tăioase de colo-colo şi
până şi ultimul fir de iarbă era pârjolit şi uscat.

Speriată şi atentă, cu inima bubuindu-i în piept,
adună pietricele şi alte resturi şi încercă să înjghebe un
fel muşuroi în care să se adăpostească: trebuia, într-un
fel pe care încă nu-l ştia bine, să reconstruiască toată
acea lume prăbuşită în ea însăşi şi nu credea nicio clipă
că va reuşi acest lucru.

Se trezea dimineaţa buimacă şi tot trupul o durea ca
şi cum ar fi avut o febră musculară puternică. Îi era
teamă să mai adoarmă: visul apărea iar şi iar, exact la fel,
de unde se terminase precedentul. Uneori, bruma de
muşuroi pe care apucase să-l clădească era dărâmat,
strivit de o palmă uriaşă. Tot soiul de urme de animale
neştiute se vedeau întipărite în praful galben şi în
noroiul uscat. Lumea din vis continua să se degradeze -
ceva se întâmpla când ea nu era acolo. O dată a dispărut
scheletul unei clădiri. Grinzile erau împrăştiate pe o rază
de o sută de metri, ca şi cum stafia clădirii de altădată ar
fi explodat în mii de bucăţi. Altădată a apărut o baltă
întinsă. Bulele care plesneau la suprafaţă, răspândind un
miros înţepător de sulf, păreau a fi vocile şoptite ale
unor damnaţi, implorând milă şi eliberare.

Cu o noapte înainte să discute cu Profesorul, a
primit un semn. Nici nu începuse bine visul şi încă nu se
hotărâse să pornească în truda ei de adunare a pietrelor,
când a zărit mai multe cioburi mici de sticlă albastră care
sclipeau în lumina crepusculară a soarelui agonic de pe
cer, schiţând - a ştiut ea dintrodată - un soi de drum spre
ceva, drum pe care trebuia să-l urmeze imediat. Alungă
gândul neplăcut că este vorba de o capcană întinsă de
acei monştri pe care-i bănuia pitiţi în dosul ruinelor,
aşteptând o clipă prielnică pentru a o ataca şi omorî?
distruge? transforma într-un fel sau altul într-o captivă a
acelei lumi?

Porni pe calea arătată de cioburi. Era mai lungă
decât credea iniţial şi cel care o făcuse trebuie că muncise
multă vreme pentru a aduna laolaltă toate acele frânturi
colorate. Drumul şerpuia printre scheletele de clădiri,
printre ruinele a ceea ce odată fuseseră magazine şi
bănci, printre tonete ruginite, în jurul cărora odinioară
copiii se înghesuiau pentru a cumpăra îngheţată la
cornet şi acadele şi care acum păreau nişte crabi morţi şi
uscaţi pe o plajă devastată de o furtună năprasnică.
Uneori i s-a părut că drumul se opreşte, dar apoi o
licărire stinsă îi atrăgea atenţia şi pornea mai departe.

Drumul se oprea drept în faţa unui aparat din acelea
cu fise, din care puteai să-ţi alegi batonul de ciocolată
preferat, vârând în fanta din metal o monedă şi formând
codul minunăţiei alese. În mod miraculos, aparatul era
intact şi chiar părea nou-nouţ, fără zgârieturile şi
îndoiturile pe care oamenii ajung să le facă - unii par a
simţi plăcere chinuind şi obiectele din jur, nu doar pe
semenii care au nenorocul să ajungă prin preajmă. Deşi
cordonul îmbrăcat în manşon din plastic negru care
ieşea din spatele aparatului se termina cu un ştecher cu
doi dinţi din alamă nu era, natural, în nicio priză - doar
aparatul şedea în drum ca şi cum ar fi fost tocmai lăsat
acolo de doi comis-voiajori iresponsabili care o
şterseseră la o bere - luminile sale erau aprinse, iar
vitrina interioară bine luminată.

Numai că pe rafturile din plastic nu se aflau
obişnuitele batoane în veşmântul lor din celofan, ci tot
soiul de obiecte în miniatură şi destul de grosolan
confecţionate, ca şi cum meşterul ar fi fost foarte grăbit şi
s-ar fi mulţumit doar să le sugereze forma şi atât. Erau
atât de multe încât îţi era greu să crezi că încăpeau acolo,
într-un spaţiu, totuşi, atât de mic: la prima privire
păreau a fi sute, dacă nu cumva mii. Era mobilă:
şifoniere, mese de toaletă, paturi cu baldachin, sofale,
fotolii; erau zeci de mărci de automobile, cu farurile lor
moarte privind înainte spre lumea distrusă; erau
televizoare, aparate de ras, cuptoare cu microunde şi
pick-up-uri din alte vremuri; erau arme: săbii, pumnale,
buzdugane, securi; văzu o cadă de baie cu duş, pompa
de injecţie şi o carapace de broască ţestoasă.

În jgheabul în care urma să cadă obiectul ales se afla
o singură monedă mare, din argint: nu semăna cu
niciuna cunoscută. Lilly o cântări în palmă şi o întoarse



Vara 2012 | Contact international 725

pe ambele feţe. Moneda era neobişnuit de grea. Pe avers
era chipul unui femei din profil, cu părul strâns într-un
coc înalt şi care avea pe frunte ceea ce părea o coroană
subţire. De jur împrejur scria: « Doar un chip frumos
poartă coroana de aur ». Pe revers era un castel stilizat,
cu trei turnuri, din care cel din mijloc mai înalt decât
celelalte două şi trei intrări. Inscripţia suna: « Moartea
nu este decât începutul unui drum »

- Nu pot să aleg nimic, îşi spuse Lilly privind
obiectele inutile care atârnau în vitrina maşinăriei într-
un soi de abur violet. Poate doar la întâmplare, fiindcă la
urma-urmei poate că există o soartă şi un drum.

Apăsă la întâmplare un buton şi măruntaiele
maşinăriei prinseseră deodată viaţă. Se auziră văicăreli
şi focuri de armă, nechezat de cai şi revărsări de apă,
frâne de automobil şi, mai mult decât orice, zgomotul
acela de obicei neauzit pe care îl fac gândurile oamenilor
când se lovesc unul de celălalt asemenea unor baloane
colorate umplute cu heliu.

Când zgomotele încetară, în fanta din metal se auzi
un clinchet şi Lilly culese din ea o monedă de mărimea
celei pe care o introdusese înainte în maşinărie, doar că
părea a fi de aur şi era încă şi mai grea. Pe o faţă scria :
« Trebuie să invingi lumea ». Pe cealaltă era
inscripţionat : « Lumea a fost deja învinsă ».

Elleny Pendefunda, Vântul timpului

Îl cunoscu pe Profesor într-un parc cenuşiu,
înconjurat de clădiri înalte care aproape că sufocau
copacii posomorâţi şi iarba care trăgea să moară.

- Cine eşti ? l-a întrebat speriată, când bărbatul înalt
s-a aşezat pe bancă, lângă ea şi i-a zâmbit.

- Pot fi oricine vrei tu să fiu, i-a răspuns el. Avea
dinţii orbitori de albi. Dar acum nu voi fi decât
Profesorul.

- Şi mă vei învăţa ceva ? îl întrebă Lilly.
- Dacă sunt Profesor, nu înseamnă că trebuie să te

învăţ ceva, spuse bărbatul. Există profesori şi-atât, care
nu trebuie să înveţe pe nimeni, nimic. Cei care încearcă
să-i înveţe pe alţii ceva, de cele mai multe ori nu ştiu ei

înşişi nimic, sau nimic important, pentru că altminteri ar
şti că a încerca să-i înveţi pe ceilalţi ce ştii tu însuţi este
imposibil. Mai ai moneda ?

- Am uitat-o-n vis, îi spuse Lilly, fără să se mire de
unde ştia Profesorul despre monedă.

- Nu ai uitat-o, doar ţi s-a părut că ai făcut-o, o
linişti Profesorul. Este obolul pentru a trece într-o altă
lume. Şi ţi-a fost dăruit doar ţie.

- Există şi alte lumi ? îl întrebă Lilly. Începea să se
întunece şi parcul era acum pustiu. Un vânt rece bătea
dinspre dealurile pitite la marginea oraşului şi un rest de
lună îşi făcea de lucru pe cer.

- Ştii că există, spuse Profesorul şi Lilly nu-l
contrazise. Lumile sunt asemenea filelor unei cărţi : una
lângă cealaltă şi uneori se ating. Asemenea locuri sunt
numite Porţi.

- Şi cum e lumea în care mergem ? îl întrebă Lilly,
care acum ştia că nu-şi va mai vedea niciodată casa în
care născuse şi în care trăise.

- Altfel, îi spuse Profesorul. Nu ştiu dacă este mai
bună sau mai rea, pentru că asemenea noţiuni sunt
relative. Nu ştiu dacă este mai veche sau mai nou decât
asta, pentru că Timpul de fapt l-au născocit ei, oamenii.
Dar este o lume pe care cineva a distrus-o şi acum
altcineva trebuie să o reclădească. Şi tu vei fi aceea.

- Adică vom fi un fel de pionieri ? întrebă Lilly şi
bărbatul cu dinţi albi începu să râdă. Abia atunci fata îşi
dădu seama că nimeni nu venea şi nimeni nu pleca, iar
în copacii întunecaţi nu cânta nicio pasăre. « S-a sfârşit »,
îşi spuse ea şi nu simţi nici bucurie şi nici tristeţe.

Bărbatul se ridică în picioare şi îi întinse mâna. Era
îmbrăcat într-un costum negru.

- Mergem ? întrebă el şi Lilly aprobă grav din cap.

După ce Lilly a plecat, însoţită de Profesor, oamenii
cenuşii au vorbit tot felul de prostii despre această
întâmplare. Unii au spus că fata a fost răpită de un hoţ
de copii şi dusă într-un loc despre care nu vor afla
niciodată nimic. Povesteau, cu vocile lor gâlgâite, că la
sute de mile distanţă a fost chiar arestat un bărbat care a
recunoscut totul. Alţii erau convinşi că Lilly şi-a pus
capăt zilelor şi că trupul ei a fost înghiţit de apele
murdare ale râului care se gudura ca un câine vagabond
la marginea de sud a oraşului. Părinţii ei s-au mutat într-
un oraş încă şi mai mare şi încă şi mai cenuşiu şi apoi
nimeni nu a mai comentat nimic.

Doar băiatul care o iubea în taină pe Lilly şi care
locuia în acelaşi bloc cu ea, două etaje mai jos, a ştiut
adevărul. L-a visat într-o noapte, imediat după ce Lilly a
plecat în cealaltă lume. A văzut-o acolo, în iarba de un
verde crud, sub un cer de un albastru desăvârşit, fericită
şi împăcată cu sine. Şi pentru ca ceilalţi să nu creadă în
minciunile îndrugate de oamenii cenuşii, băiatul a scris o
poveste.
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Ceva trebuie să se întâmple
şa credeau bătrânii şi ceilalţi
erau siguri că aveau drep-
tate. Se căţărau pe zidurile

cetăţii şi priveau în zare, spre
deşertul roşu, ascultau ţipetele
ascuţite ale păsărilor şi fiecare
şoptea ca pentru sine: Ceva trebuie
să se întâmple...

Oamenii se nășteau și mureau,
mergeau la școli și deprindeau
meserii, cântau la nunți și jeleau la
inmormântări. Uneori își țineau
respirația, ascultau vuietul nedes-
lușit al deșertului și păreau că-și
aduc aminte de ceva. Apoi iși reluau
treburile, care or fi fost acelea.

Izbucneau revolte, oamenii se
ucideau intre ei pentru lucruri și idei
pe care mai apoi aproape ca le uitau.
Dărâmau statui și ridicau altele in
locul acestora. Inventau mașinării
care să le facă viața mai
ușoara, dar după aceea erau
obligați să constate ca nu
era deloc așa. Unele dintre
aceste mașinarii rugineau
in șoproane, altele erau
păstrate doar pentru amin-
tirea celor care le concepu-
seră. Rămâneau doar naște-
rea și iubirea și moartea și
deșertul roșu de dincolo de
ziduri. Nimeni nu pleca și
nimeni nu venea. Nu aveau
unde să plece și nu avea
cine să vină.

Unii scriau cărți pe care
ceilalți le citeau și cădeau pe
gânduri. Erau povești despre ceea ce
a fost, ceea ce este sau ceea ce va fi.
Dar ceea ce a fost știuseră doar
bătrânii, care acum erau pulbere
imprăștiată de mâinile aspre ale
vântului, ceea ce este se străduiau in
zadar să descopere iar ceea ce urma
să vină era mereu altfel decât
crezusera ei. Cărțile erau uitate la
rândul lor, se ingăalbeneau uitate pe

rafturi și se preschimbau și ele-n
praf. Și oamenii iși spuneau doar că
ceva trebuie să se intâmple...

Câteodată, foarte rar, se ridica un
nor mic de pulbere la orizont, ca cel
stirnit de copitele unui cal sau de
roțile unui camion sau de palele
unui elicopter. Urcau iar pe ziduri și
priveau, ridicau ruguri al căror fum
să-i ghideze pe eventualii călători,
trimiteau iscoade care indrăzneau să
aventureze dincolo de ziduri și care
nu mai reveneau niciodată.

Apoi norul se imprăștia, rămânea
doar linia de foc a orizontului - tare
și strălucitoare ca o lamă de cutiț - si
pământul crăpat, lipsit de viață.
Rămânea trecutul, care se străduia
să-și scuipe viitorul ca pe o
imbucătara rămasă in gâtul unui
comesean prea lacom. Timpul era

capcana unui vânator așezata peste
o biata pasăre fără scăpare.

Avea regi buni și regi răi, oameni
ințelepți și oameni cruzi și nedrepți,
apoi totul se uită - cerul albastru sau
vinețiu sau potocaliu nu se schimbă
niciodată, rămânea deasupra lor ca o
amintire de care nu poți să scapi, ca
o melodie pe care o fredonezi fără să
vrei și fără să-ți placă. Le aducea
mereu aminte că ei sunt jos,

inconjurați de ziduri despre care nu
erau siguri că-i apără de ceva sau ii
desparte definitiv de altceva.

Iși puneau aceleași intrebări și
nimeni nu le dădea răspunsuri. De
aceea, spuneau ei, ceva trebuie să se
intâmple...

Câteodata un grup mic de oameni
hotara sa schimbe ordinea
lucrurilor, ordine care pentru ceilalți
era firească și naturală. Dar cei din
grupul mic vorbeau frumos, aveau
ochii scinteietori si credeau in ceea
ce spuneau si atunci ii convingeau si
pe sceptici. Sau ii sileau, dupa caz.
Mereu, in asemenea ocazii, se
cladeau noi inchisori, care se
umpleau imediat de bărbați și femei
care nu știau bine de ce au ajuns
acolo și se dărâmau cladirile vechi.
Nu erau proscriși doar oameni, ci și

cărți. Străzile se umpleau
de cetățeni care vorbeau
tare, apoi, nu după mult
timp, toți incepeau să
vorbeasca în șoaptă.
Treceau anii, oamenii cu
ochii scânteietori uitau ce-
și doriseră și incotro
plecaseră și nu mai
credeau in ceea ce
spuseseră odată. Se
ridicau noi inchisori și iar
erau dărâmate cele vechi.

Timpul râdea hoțește
din cerul inalt și vinețiu și

albastru și portocaliu, vânturile
șuierau prin deșertul roșu pe care
nimeni nu-l străbătuse vreodată,
oamenii se cățărau pe ziduri, iși
ingustau ochii privind spre
orizontul prăfos și ziceau, deși
aproape nimeni nu mai credea că așa
va fi, că ceva trebuie să se întâmple...



A

Elleny Pendefunda, Ferestre
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Passionaria STOICESCU

Madam Bonsai
Nu jumătatea zilei
cu soarele din plin,
cu echilibrul timpului în ea,
ci zorii cu durerea
de a se fi născut,
lăptoşi şi chinuiţi
să cadă-n lume,
când crapă-n dimineaţa
fără nume,

mi-s dragi!

Şi iar amurgul vânăt
din truda de-a muri,
de-a sugruma cu umbre
tot ce a fost lumină,

mi-e drag!

E fascinantă
şi întremătoare  d u r e r e a,
când se naşte,
când se moare,
dar fireşte
şi când se trăieşte
şi n-are rost să-ntrebi
din a cui vină…

Ecranul în chip de grădină
şi pps-ul  “Bonsai înfloriţi”
(sau despre cruzimea artei),
când frumosul are la rădăcină
un chin, o durere,
anume să-ţi placă…

“Nu maltrataţi animalele”,
auzi în urechi vechea placă
a ecologiştilor, membrilor Vier Pfoten
şi a babelor de la blocuri
aruncând pe fereastră miloase
pâine şi oase…

“Nu schingiuiţi bonsaii!”,
strig la ecranul computerului
pe care copăcei înfloriţi, mici-mici,
torturaţi în ani să rămână pitici
pentru plăcerea estetică
a  unei “trestii gânditoare”,
curg la-ntâmplare
fără vreo lacrimă sau durere…
“Dacă nu ai suferit niciodată,
înseamnă că nu eşti binecuvântat”,
zice epilogul filmuleţului de-ncheiere.
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Scriu…
Am fost binecuvântată să scriu,
să înfloresc pe hârtie
bonsaii vieţii mele:
copilărie tăiată,
iubire retezată,
vise ciuntite -
toate în pământ puţin
să mă tot bucur de chin,
să fie fascinantă şi-ntremătoare
durerea - mai ales  când dau în floare,
adică scriu…

Cu nimb
Eu plou
și nu-i nimica nou…
Câte  mai mult,
câte puțin
conjug cu norii
pe ”devin”.

Clipă de clipă
mă tot schimb –
când neguroasă,
când cu nimb,
fugind,
plutind
sub bolta-nalta
mereu o alta,
tot o alta…

Sângele meu
scrie o hartă
a unui cer ce-l port,
mă poartă
de colo-colo ca pe nori,
fie amiază,
fie zori,
gând,
trup

și suflet schimbător.

” A sta”
nu-ncape în decor:
tun,
fulger,
ning
și plou…
Da, plou,
sunt nor
și nu-i nimica nou…

Pe cerul îngăduitor,
în turmă,
singură,
trec,
zbor,
dar niciodată-ntâmplător,
doar pătimașă,
doar cu-un dor.

Poetul
Creatură
izgonită mai târziu din rai,
cu aripi de heruvim
şi sabie de arhanghel,
cu târâiş de şarpe
şi zbor de înger...

El se închină focului,
nu ţărânii
şi-ar face oricând curat
în limba lui,
alta decât cea comună
alungând cuvintele care nu mai

semnifică,
ci doar spun...

Singurul dar pe care-l preţuieşte
e să-l fi citit -
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plânge, chiar dacă-şi ascunde lacrimile
când reciţi un vers de-al lui
şi se bucură cumpătat
de-ale celor cu care seamănă.

Sufletul lui e-o corcitură
de rai cu iad
călărind cerurile,
sfredelind abisul
pentru bucuria
de a nu se găsi...

Iartă-l şi înţelege-l dacă poţi,
(organ pentru Poezie nu se naşte-n

oricine,
doar în cel ce ştie să-nvieze din chin,
doar în cel ce ştie să moară de bucurie)
şi nu-l lăuda -
ar fi un pleonasm care l-ar jigni.

El îşi mângâie cu disperare c a r t e a ,
ultim mohican al luminii,
invocă bezna pe ecranul televizorului,
uită scârbit parola computerului,
fiindcă-a fost alungat din cetate,
nici codrul nu-i  mai e frate,
poetul...

Elleny Pendefunda, Dansul violetelor

Femeie
Câtă trudă
să te suprapui exact
peste femeia care
a hotărât hazardul să fii!

Cu diavolul să faci  un pact,
de fapt cu genul masculin,
ca să te bucuri mult, puţin,
de acrul măr,
de la Eva la  Sfânta Maria să sari,
şi servitoare şi idol să-nsemni,
şi-al luminii şi-al beznei izvor,
şi firăvenia, şi puterea,
şi câştigul bărbatului,
şi pierzania lui într-adevăr,
fiindcă asta s-a dovedit  vrerea
trufaşului său însemn…

Detest să-mi spună  Kierkegaard
ce complicat e femeie să fiu…
De când m-am născut,
de când am născut,
pe pielea, pe sufletul,
pe existenţa mea ştiu!
Toate predicatele lumii se contrazic
unindu-se în trupul meu viu,
în libertatea din care-mi sui gard
coborându-mă ca să mă ridic,
stingându-mă ca să ard…

“Nu te-apuca să scrii tu,
strigă El, strigă Ei,
aşteaptă să fii cântată,
muzele-au fost totdeauna femei…”
sau altfel zis, “Lasă-te confundată
cu stihia sau cu natura
cucerită prin forţă, viclean:
orice-mpotrivire e-n van…
Sărutul îţi va-nchide gura
să taci, să te supui,
să fii grabnic adjudecată,
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c-un stăpân şi-un statut,
cu prunci înlănţuită de gât…”

Câtă viclenie  şi trudă
să mă las exploatată,
peşte zbătut în năvodul de fire
cu numele de cod
i u b i r e !

Dan Hudescu

Întâlnirea
Nu pot fi invidioasă pe fotbal,
e o metaforă şi acolo,
în care unul loveşte cu piciorul
bunăoară, pământul contras într-o minge...
Şi câţi poeţi nu scriu cu piciorul?
Şi cât o să rabde pământul jocul lor?

Şi de ce să nu loveşti şi tu în ceva,
când zilnic eşti lovit?
(Ah, cât de puţini suntem în sală...)

Iar marcatul în poartă e tot o metaforă
arătată lumii şi mie  de domnul Freud,
ca să înţelegem
că viaţa ( intrat/ ieşit ) îi e mult mai datoare
fotbalului decât poeziei...
(Ah, cât de puţini suntem în sală...)

Portarul apără, apără, dar e vulnerabil,
o clipă de oboseală, de neatenţie şi

„goool!”,
un urlet fericit de viol colectiv,
care nu va exista niciodată în poem:
taci şi scrii,
taci şi citeşti,
lăuntrul ţipă într-o sfântă muţenie.
(Ah, cât de puţini suntem în sală...)

Fiecare gândim şi simţim altfel
în faţa poeziei care
se vede, dar nu prea  se vede,
se aude, dar nu se aude,
se percepe, dar nu se percepe,
marchează, dar nu marchează,
costă, dar e degeaba,
(ah, cât de puţini suntem în sală!).

În faţa mingei de fotbal
se adună infinit mai mulţi
uniţi de datul cu piciorul,
(cel mai la „îndemână” gest!),
de banii mulţi luaţi pe prostie,
din opreliştea de moment a porţii şi din gol;
chiar crainicii urlă „Gooool!”
rostogolind cu voce inumană litera  „o”
şi ea o metaforă - a lui zero -
o minge de aer, într-o clipă de aer
de efemeră victorie
din care nu va rămâne  nimic...

Ah, cât de puţini suntem în sală!
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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?

I
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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 văioage-
le 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.

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. Striveş-
te 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 pămân-
tului. Deasupra e cerul.

Şi frunzele. Da frunzele. Frunze-
le. 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 acope-
rişuri. 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 cape-
tele 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 bănu-
isem. 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. Cape-
tele 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.
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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.

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 dispă-
rut.

De undeva, ştiri. Se anunţă cu
voce răguşită încetarea bombarda-
mentului 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, întreţe-
sute, ivite din teamă şi necesitate,
vrâstau carnea pământului. Văioa-
gele 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 ţa-
rini, ascunzând privirilor protube-
ranţele 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

T
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pulpelor, până în bocancii năclăiţi de
noroiul câmpiei. Se scărpină cu
unghiile netăiate în creştetul capu-
lui, 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 strânsoa-
rea şireturilor, soldatul se căznea în
tăcere să-şi elibereze picioarele.

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, aşteptân-
du-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, înlăun-
tru, 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.
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- 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, celă-
lalt se întorcea alergând cu mâinile
pline de conserve. Tanchistul rămă-
sese 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.

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 unifor-
mei 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
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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. 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 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 transceden-
talismul 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.

-D
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- 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 neconvin-
gător. 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.

Ilustraţiile de la pp. 732-735 şi 755-761 sunt realizate de
George Gavrilean

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:

- Care-i?
Dar întrebarea nu-şi mai avea

sens. Trupul nemişcat a lui Alexan-
dru 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.
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Femeia ridică receptorul tremu-
rând.

- 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 dumnea-
voastră. 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 artifi-
cială  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 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, încer-
când să se dezmeticească.

Apoi, de parcă abia atunci ar fi
descoperit posibilitatea unei trăiri
aparte, privi îndelung într-o muţenie
desăvârşită de imobilitatea trupu-
rilor 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.

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, plăsmuin-
du-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

P
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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
- 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.
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Elleny PENDEFUNDA

Dezvăluiri:
un timp, o lume, o viaţă

Găsesc fiecare gând în culoare
Şi-n întuneric tornadele revin.
Când oare, dintre stele, încep să coboare
îngeri şi oameni, cortegiul divin?

În suflet frământă un soare,
sunete, vânt şi apă, amestec de pensoane.
Când oare, plângând din cerul senin,
la fiecare treaptă mă doare un spin?

Din pământ ţâşnesc ghiocei şi-n
adâncul luminii rup floare după floare.
Când oare, dintre frunzele de-arin
Voi strecura şi eu simţirea-mi muritoare?
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Cornel UNGUREANU

Venind dinspre nord
A.
1. Mesajele unei generaţii literare: Augustin Buzura, Nicolae Breban, Alexandru Ivasiuc, Ion Pop
2. Rememorări: Ion Şiugariu, Arthur Dan
3. Migraţii: Ion Groşan
4. Recucerirea centrului: Ion Zubaşcu, George Pârja, George Vulturescu
5. Nihilocentrismul unei promoţii literare: Ioan Es Pop, Adrian Oţoiu,  Marian Ilea.

I. Augustin Buzura
1)Biografie, topo-grafie

espre consecinţele apartenenţei sale maramure-
şene Augustin Buzura vorbeşte în multe
interviuri, fără să ezite a-şi însuşi  valorizările

locale:
" - Faptul că sunt din Maramureş, că majoritatea

întâmplărilor povestite în cărţile mele le-am trăit acasă,
în Maramureş, mă scuteşte de alte explicaţii. Am primit
o sumedenie de scrisori în care cititorii din această "ţară"
încercau să identifice persoane reale sau situaţii reale; ar
mai fi încă un argument. Şi , în sfârşit, mai am unul de

ordin afectiv:  de fiecare dată când sunt obosit, când nu
pot scrie, când încep un roman nou etc., fug până-n Baia
Mare, colind singur prin oraş, revăd locurile unde s-au
petrecut  întâmplările despre care vreau să scriu şi astfel
îmi revin  "în formă". "Exterioarele", "fabulosul",
"legenda" şi tot ce ţine de detaliul geografic nu se văd în
cărţile mele. Pe mine mă interesează Maramureşul văzut
din interior, particularităţile psihice ale oamenilor,
atmosfera sufletească a celor ce au creat ceea ce ştim, a
celor ce nu şi-au închinat coloana în faţa nimănui, nu s-
au supus nechemaţilor …adică Maramureşul care nu
este la îndemâna turiştilor , fie ei şi literari…". (1)
Interviul lui Augustin Cozmuţa datează din martie 1976.
Cine vrea, poate descoperi un şir de tăişuri polemice, fie
la adresa  dictatului politic, fie la adresa celor care nu
aparţin, prin destin, "Ţării Maramureşului". Imaginile

D
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minerilor – ale subteranei - vor rămâne definitorii în
opera lui. Despre mineri va vorbi altfel decât
contemporanii săi atât înainte, cât şi după  decembrie
1989. E un expert a problemei, aşa că şi în cazul
mineriadelor ştie mai bine decât alţii despre ce e vorba :

"Am stat de foarte multe ori în Piaţa Victoriei sau în
zona Aviatorilor şi îi cercetam cu interes tocmai că era,
dacă vreţi, ceva din trecutul meu, în aceşti oameni. Ceva
din viaţa mea sau din cărţile mele".

Cei pe care i-a văzut Buzura acolo nu erau mineri.
Ca şi în alte situaţii trăite înainte sau după 1989, nu era
vorba decât de un caz de manipulare :

"Pe urmă, minerii adevăraţi sunt de o
candoare…Erau exploataţi, şi ăsta era lucrul cel mai
mizerabil pe care l-au făcut cei  care i-au manipulat.
Patriotismul rudimentar, dragostea aceea primitivă,
simplă de ţară aşa cum ştiau ei, aceste sentimente au fost
exploatate în numele unor sentimente care, mă rog,
astăzi se cunosc….. Mi se părea a fi cinismul
întruchipat". (2)

Din adolescenţa "minerească", din epoca
înfruntărilor cu moartea în subpământul nordului,
scrisul lui Augustin Buzura va dobândi o asprime
neobişnuită, dar şi o rezistenţă la intemperiile vremii.

Şi, am putea spune : un fel de a medita asupra
locurilor pe care le traverseză  el şi eroii săi. Un eseu
lămuritor poate fi Victoria unui învins consacrat  lui
Ioan Inochentie Micu-Klein. Ioan Inochentie Micu-Klein
este un personaj major al istoriei Transilvaniei :

"…cred că nu exagerez cu nimic susţinând că este
omul politic cel mai important pe care l-a dat pământul
transilvan. Ceea ce neuitatul Mihai Viteazu a reuşit
pentru o clipă cu sabia, unirea provinciilor româneşti,
episcopul de Blaj a izbutit cu spiritul dând semnalul de
unire definitivă a tuturor românilor prin ridicarea lor   la
conştiinţa naţională". Câteva simetrii merită a fi  sesizate:

"Fireşte, lupta solitară contra unui imperiu a fost
lipsită de rezultate concrete imediate, dar în pătura
conducătoare a Bisericii Române Unite, şi nu numai, a
provocat o tresărire de conştiinţă, o îndârjire în apărarera
idealului naţional şi începutul acestei solidarizări  este
soborul mare convocat de Inochentie Micu-Klein la 25
iunie 1744 la Blaj"  (3)

Un vizavi – o posibilă aşezare în oglinzi :
"Şi tot fără rezultate sperate a fost întâlnirea atât de

mult aşteptată cu papa Benedict al XIV-lea”.
„De fapt, alături poate de Avram Iancu, Ioan

Inochentie Micu-Klein este personajul cel mai tragic al
istoriei noastre…”.

În cunoştinţă de cauză, Augustin Buzura insistă
asupra unei tipologii regionale. Ardelenii ar fi:

"Oameni tăcuţi, aparent reci şi greoi, fără umor, la
antipodul structurilor meridionale exuberante, mobile,
strălucitoare ; ei au ceva din gravitatea şi liniştea
munţilor şi a cetăţilor lor medievale. Pentru ei trecutul n-
a murit o clipă măcar, nu şi-a estompat contururile, pe

momentele lor afective uitarea n-are cum să se aştearnă,
trecutul şi viitorul fac parte din prezent…………….
Realitatea şi necesitatea au prioritate, trec înaintea
pasiunilor, şi iluziilor. Ei construiesc cu răbdare şi
temeinicie".  Cărturar autentic, Augustin Buzura mai
observă că  „Ardealul nu poate fi despărţit de cuvântul
carte. Cultura însemna conştiinţă, ea trasa drumul spre
egalitate cu celalalte naţiuni".(4)

Iată şi alt accent memorabil:
"Dincolo de acestea,  acestea, am certitudinea că cel

mai ardelenesc verb este a construi. Dascălii Şcolii
Ardelene se simţeau ca la început de lume, convinşi că
trebuie să  înalţe un popor din uitarea veacurilor ".(5)
După 1990, într-un timp când literatura începe să
rămână în urmă, când arhitecturile romaneşti
interesează mai puţin, Augustin Buzura a construit o
instituţie, câteva reviste, un şir de punţi ale culturii
române „în afară”.

2) Despre moartea psihică. Sociografiile rebele

ebutul lui Augustin Buzura  pare, azi,
nesemnificativ. Capul Bunei Speranţe (1963)
nu este una dintre cărţile care anunţă un scriitor

important. Citabilă este, însă, a doua carte, De ce zboară
vulturul ? (1966): toate romanele de mai târziu  ale
autorului sunt, în germene, aici. Deplina consacrare va
veni o dată cu Absenţii (1970): apariţie însoţită de
comentarii critice elogioase, premii, incidente de librărie,
represalii politice, urmate de retragerea cărţii din librării.
Stilul imprevizibil al lansărilor şi receptării
caracterizează şi următoarele romane ale autorului
devenit indezirabil, Feţele tăcerii (1974) şi Orgolii (1977),
pentru ca o dată cu Vocile nopţii (1980) şi Refugii
(1984) nici o surpriză să nu mai însoţească fenomenul
Buzura. El este şi rămâne un autor aflat în opoziţie faţă
de oficialii regimului.

Stilul Buzura înseamnă drum liber în cotidianul
tuturor întrebărilor, ton tăios, imagini ale violenţei
represaliilor,  sentimentalism şi argou, reflecţie
dezabuzată şi escapadă adolescentină în teritorii în care
parabolele anticomuniste au trimitere directă.

Drumul prozatorului pare uniform. Augustin
Buzura se învârteşte cu încăpăţânare în jurul aceloraşi
probleme; ale morţii psihice, ale rolului scriitorului în
secolul XX, ale destinului cărţii. Medic psihiatru,
scriitorul  nu încearcă, nici măcar în treacăt, să-şi
abandoneze întrebările "de acasă".

Materia epică a romanelor lui Buzura, "substanţa"
romanescă nu e prelucrată de un rafinat. Ca şi Breban,
Buzura este un nordic, un "barbar", un autor pentru care
contează adevărurile mari şi nu eleganţa frazei, sunetul
cuvântului, distincţia rostirii. Monologurile eroilor
izbucnesc brutal, chiar fără susţinerea unor idei
coordonatoare. Contează întregul şi nu detaliul.

D
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Imaginea globală, figura luptătorului sau  a sacrificatului
justifică totul.

Eroii lui Buzura refuză şi se refuză, nu fără un
orgoliu al autoflagelării. Inteligenţe în fierbere, medici
sau cercetători sau studenţi aflaţi în luptă cu imposibilul,
cavaleri ai unor bătălii ce trebuie purtate "sans peur et
sans reproche" ei detestă, cu furie, cu energie, cu un
entuziasm adolescentin spiritul tranzacţional, viaţa
inertă, incapacitatea de a trăi sublim. Carenţa (organică?)
a capacităţii de a se devota. Asceţi sau cultivând, cu
subţire ironie, asceza ei sunt sentimentali care îşi refuză,
din teamă sau din prudenţă, sentimentele. Unul dintre
eroii  primelor sale cărţi emite astfel de consideraţii:

"- Imediat după plecarea Dariei  îmi strânsesem un
număr apreciabil de cărţi necitite şi, până spre seară,
când se trezea copilul,….căutam unele soluţii însă, după
după majoritatea lecturilor sau mi se făcea foame, sau
îmi venea să mă duc la femei, iar, de cele mai multe ori,
rămâneam cu o impresie nu tocmai plăcută despre
capacităţile afective ale "onor" speciei din care fac parte.
Nu reuşesc să mă intereseze întâmplările spectaculoase,
ochii, nasul, sânii minuţios descrişi, accentul pe
perpetuarea speciei sau homarii  fripţi. Şi nici  morţile
dramatice în sos pseudoeroic. Aşadar, a trebuit să optez
pentru cărţile de aventuri, mai ales că dramele pasionale
puternice, cât şi ceremoniile consacrate stomacului, care
nu ne fac mare cinste prin apropierea de strămoşi, îmi
provocau cu regularitate râsul."

Ce îi poate oferi unui om (erou) al timpului nostru,
literatura? Raportul cu cititorul îl interesează mereu pe
Buzura, autor convins de nobleţea misiunii sale. Oare
scriitorul modern nu şi-a trădat cititorul, oferindu-i doar
un gen de literatură? Lungul şir de cărţi consacrate
"stomacului" nu ascund un simptom mai grav?  Procesul

literei moarte este primul dintre procesele esenţiale
intentate de literatura lui Augustin Buzura.

S-a observat importanţa drumului în primele cărţi
ale lui Augustin Buzura. Experienţa pelerinajului nu este
cea mai neînsemnată  dintre experienţele eroilor. Lumea
underground a naratorului trăieşte un singur privilegiu:
al călătoriei. Care mai este şi al fugii, al abandonului, a
evadării. Cristian este crescut de un ursar, colindând ţara
ca ursar. O obsesie a scriitorului, dresura, poate fi
semnalată în această carte în care apar  termenii "duri" ai
lui Buzura.

Demersul literar al lui Buzura este polemic, şi
această carte cu care, practic, scriitorul întră în literatrură
debutează cu o frază de esenţă parodică:

"Şi iarăşi sosi  ziua a şaptea, deşi nu plecase bine. Dar
făcute fiind  cerul, pământul, copacii, apele şi animalele,
nu-mi rămase decât să mă plictisesc sau să iau în deşert
buna intenţie şi lipsa de inspiraţie a Domnului…."

Naratorul ar fi nu  cel care caligrafieze faptele
demiurgului, ci contestatarul, cel care ia în derâdere,
precum Cioran, "lipsa de inspiraţie a Demiurgului". Şi
cele scrise în Cărţile sfinte. Pentru a duce parodia pe un
teritoriu mai sigur, autorul adaugă povestirii un post
scriptum în care totate se întâmplă precum în literatura
idilică dorită de  liderii politici: toate, suntem anunţaţi în
post scriptum, se încheie  miraculos:

"Iar cum fericirea vine uneori cu carul, am primit în
aceeaşi zi şi o scrisoare de la tata…."

3) Omul din subterană, 1970

bsenţii este o carte densă, a unui prozator care,
dincolo de  Camus (fantoma lui – care este a
omului revoltat - pluteşte şi peste nuvelele vechi

ale  lui Buzura) îşi are rădăcinile în Omul din subterană
a lui Dostoievski. Augustin Buzura  repune, într-un larg
cerc de parabole, raportul intelectualului cu "ceilalţi", a
omului de ştiinţă cu semenii săi. Drama eroului ţine de
revolta sa împotriva lumii întregi – dramă a absenţei sau,
mai exact, a constrângerii la absenţă. (Tema esenţială a
Absenţilor, notează Eugen Simion, este…raportul dintre
revoltă şi valoare în existenţa individului. Mihai Bogdan
crede, ca eroii lui Camus şi Sartre,  că odată cu revolta se
naşte şi conştiinţa valorii".)

Sociologic vorbind, Absenţii este un roman despre
inadaptabili, urmând, pe acest drum, o lungă tradiţie a
literelor româneşti. Dar nu numai atât: unversul în care
se mişcă e unul duşman.. În institutul în care lucrează
există prea numeroase canalii, în jurul lui invazia
urâtului pare greu de stăvilit. Trişat de ceilalţi, eroul
propune, pentru ieşire din impas, jocul. Soluţia se
dovedeşte a fi tragică. Jocul e ultima ipostază a
înstrăinării eroului, lovit mereu de neşnasă, de – desigur
– ratare:

"……şi astfel, evenimente care s-au plătit cu viaţa,
drame îngrozitoare treceau pe lângă mine, cuvintele

A
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mari, ideile cele mai generoase se izbeau de un perete
reflectându-se aiurea, iar eu mă distram gândindu-mă,
mă jucam cu gândurile."

Picaro, personajul intră în conflict cu medii sociale în
care ceremonia, bon tonul asigură o stabilitate în nici un
caz detestabilă. Protestând împotriva falsurilor,
personajul din Absenţii – primitiv într-o seamă de reacţii
ale sale – defineşte un raport: cel dintre adevărul
strigător la cer  şi neadevăr personajelor infernale.
Argoul, expresia crudă, uneori cântecul de mahala
reprezintă limbajul unui frustrat – vocea unei frustrări.

Feţele tăcerii (1974) este, faţă de Absenţii, un roman
relaxat. Fără furie şi autoflagelare analitică, îl urmează în
direcţia confesiunii lucide a eroului central; Absenţii nu
e o carte abandonată. Între ziaristul Dan Toma din Feţele
tăcerii şi Mihai Bogdan din Absenţii există similitudini
temperamentale. Furiosul ziarist este aici martorul.  El,
ziaristul, trebuie să aleagă - propunere ironică - între
activistul care a fost scos "din circulaţie" şi bătrânul
eliminat din istorie de regimul comunist.  "Victoria
comunismului" nu-i decât o teribilă înfrângere a
posibililor săi eroi. Un multiplu asasinat.

Carol Măgureanu, fiul bătrânului Măgureanu, a stat
ani în şir zidit într-o pivniţă, de unde urmărit devenirea
satului. Anii de claustrare l-au rupt de realitate omul
trăind prin lecturile făcute în subterană. Carol aparţine
înţelepţilor satului, are menirea de a perpetua (conform
legilor "tribului") speţa; este însă epuizat, inapt activităţii
biologice, aşa cum  celălalt devine inapt reflecţiei. Sunt
feţele tăcerii: istoria i-a dat la o parte, unică,
indestructibilă.

Ca şi alţi scriitori importanţi ai acestei perioade,
Augustin Buzura scrie istoria satului, dar nu satul îl
interesează mai întâi, ci cantitatea de adevăr existentă în

fiecare act uman. Personajul-anchetator, ziaristul pleacă
în căutarea adevărului aşa cum Mihai Bogdan  plecase în
căutarea lui. Ziaristul vrea adevărul cu o furie care îi stă
bine. O parabolă în stil autobiografic încheie  cercetarea
eroului. În excursie, alături de un prieten cu munci de
răspundere, eroul se adăposteşte în galeriile minei în
care muncise odinioară. O prăbuşire îi închide în mină.
Situaţia limită a celor doi concentrează situaţiile-limită
pe care le traversareră personajele centrale ale cărţii.
Ziaristul cunoscător al minei caută disperat o ieşire –
trăieşte momente cumplite rătăcind în inter  subterane.
Salvatorii degajă intrarea, într-o operaţiune care poate fi
lămuritoare şi pentru programul  prozatorului:
adevărurile  salvatoare sunt la suprafaţă şi nu în
labirinturile adâncurilor.

Criticul poate căuta aici o profesiune de credinţă a
autorului. Substanţa literaturii nu se află în zonele
nedescifrate ale fiiinţei; nu în părăsitele, uitatele drumuri
îl pot salva pe cel-ce-scrie, ci relaţia directă cu lumea din
preajmă.

Orgolii, ca şi Feţele tăcerii, e un roman preocupat,
mai întâi, de istorie. Personaj principal este Ion Cristian,
om rarisim, extraordinar în fiecare dintre atitudinile sale.
Debutul  romanului ni-l prezintă în postura de şef de
clinică, ins care se află – poate – în preajma unor remedii
epocale. Ar putea descoperi vindecarea cancerului.

Suntem în faţa unui om înzestrat cu geniu şi a unui
personaj dotat pentru luptă. Mulţimea ce calităţi poate
schematiza, într-un moment sau altul, romanul, dar
demnitatea exemplară poate fi recuperatorare În anii
maturităţii sale, extraordinarul medic plănuieşte (şi) o
lucrare despre dictatură şi dictatori care, spune, îl
fascinează prin structura de excepţie a existenţei lor..
Lucrarea despre dictatori nu se împlineşte fiindcă
medicul este arestat. Anchetatorul este o brută. În stilul
său anticeauşist, scriitorul îi confecţionează o biografie.
Anchetatorul fusese măcelar, îndeplinindu-şi îndatoririle
cu  un fanatism abject şi cu o ambiţie apropiată
demenţei.

Personajul desăvârşit al tragicomediei este felcerul
delator, al cărui spectacol lingvistic asigură romanului
nu doar simetriile necesare, ci şi definirea celorlalte
personaje.. Jurnalul delatorului creeazăp, cu vervă,
capacitate de sugestie, umor, imaginea concretă a luptei
cu limitele, la nivelul textului. Dacă, pe de o parte,
luptele medicului înseamnă  demnitate, buna aşezare a
valorilor, încercarea de a recupera căderea umană. cu
celălalt, limbajul se sclerozează, cuvintele se acoperă de o
crustă de "incomunicabil". Omul devine un animal
absurd.

Există în Orgolii şi romanul  vechii intelectualităţi
ardelene - cea care a participat la atâtea evenimente
majore ale istoriei naţionale – şi un roman (o sociografie)
a mediilor medicale, cu confruntările ştiute din
"romanele medicilor".
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Roman plin de scene tari, Orgolii lasă impresia de
carte senină. Este un roman-cercetare despre adevăr,
lipsit de fineţurile care ar caracteriza alt tip de literatură.
Iată un fel de a face morală:

"Astăzi poate că aş fi făcut  şi mai multe decă n-aş fi
fost sabotat de acel porc de Anania care sa dovedit încă o
dată mai perfic şi mai perfid şi mai periculos decât
bandiţii din vremea colectivizării cu care ştiam una şi
bună."

Este important să recitim romanele lui Augustin
Buzura alături de confesiunile sale din ultimii ani.
Descoperim că scriitorul a fost legat de anumite
personaje, că în scsrisul său există anumite modele, inşi
care au rezista în faţa agresiunilor

4)Fiecare revoluţie îşi devorează liderii

ezistenţa românească din  epoca Nicolae
Ceauşescu nu s-a sprijinit pe foarte multe nume.
Augustin Buzura era unul dintre autorii cei mai

citiţi fiindcă norma morală era mereu inatacabilă. Iar
sarcasmul, ironia, arta de a dispreţui îl apropiau de
Hrabal, Kundera, supervedetele anilor optzeci. Nu
numai subtextele  abil etajate, ci şi trimiteri directe la
momentele anticomuniste din istoria românească
“secretă”  făceau din fiecare carte a lui Augustin Buzura
un bestseller. La 22 decembrie 1989, Augustin Buzura era
una dintre personalităţile revoluţiei victorioase. Unul
dintre cei foarte puţinii revoltaţi făcuţi vizibili de o operă

literară. Findcă fiecare revoluţie îşi devoră liderii,
atacurile împotriva lui Augustin Buzura ( a operei sale)
au mers în crescendo, cu momente de intensitate greu de
înţeles, cel puţin de aceia care au urmărit devenirea
operei.

Noua “capacitate de a rezista” de a construi,de a
nu se lăsa devorat se manifestă şi în publicistica lui
Buzura de după  anul 2000. Şi mai în ales cea de după
2004. Un editorial începe aşa:”În sfârşit, zarurile au fost
aruncate, pentru o lungă perioadă vom avea câteva
certitudini: haos, mitocănie, mizerie morală şi spirituală,
exod spre Vest, violenţă şi ură la cote alarmante. Pe de o
parte, circul politic, transformarea ţării într-un talcioc
oriental, forfota satisfăcută a lichelelor şi aplaudacilor
care s-au aliniat din timp sub drapelul câştigătior, iar pe
de altă parte, disperarea oamenilor cărora seceta le-a
distrus şi ultima speranţă”(6) E o profunzime şi o
disperare care amintesc de momentele eminesciene ale
secolului al XIX-lea.

Note
1) "Mă interesează Maramureşul văzut din interior" în Augustin
Cozmuţa, Punct de trecere. Interviuri, Editura Gutinul, Baia Mare,
1995  pp. 13-14
2) România literară, 49, 14-20 decembrie 2005,   p. 16 Mineriadele

3 Augustin Buzura, Tentaţia risipirii, Editura Fundaţiei Culturale
Române, 2003 p. 157
4)ibid 158
5)ibid 158-159

6) Viaţa la porţile Occidentului, în Cultura, joi, 24 mai 2007, p.1

II. Nicolae Breban
1.) Un romancier pentru o generaţie a literaturii.

ici un prozator român nu a trăit, după 196o, o
creştere atât de rapidă. Succesul fulgerător al
lui Nicolae Breban nu poate şi nici nu trebuie

să fie judecat independent de momentul 1965 al
literaturii tinere. O generaţie de povestitori şi de poeţi
avea nevoie de un adevărat romancier pentru a-şi
consacra, aşa cum se cuvine, strălucirea. Nu de un
romancier  făcut prin aglomerarea povestirilor,
strălucitor pe fiecare pagină, spectaculos prin fiecare
personaj al său; generaţia reclama nu un autor care ştie
să povestească, ci de un scriitor înzestrat cu vocaţie de
romancier: de adevărat constructor.

Ca orice intrare spectaculoasă în arenă, debutul lui
Nicolae Breban poate fi aşezat sub semnul contestaţiei.
Nu a contestaţiei joviale, ţipătoare, ci a unei contestaţii
sobre, cu armătură teoretică, cu o argumentaţie amplă,
bazate toate pe o înţelegere profundă a necesităţilor
romanului. Am putea că Nicolae Breban devine
romancier (şi) în numele unor obsesii culturale, vizibile

mai ales odată cu al treilea roman al său, Animale
bolnave. Literatura română care îşi descoperise
teoreticienii tineri,  proiectanţii, inteligenţele novatoare,
reclama nu numai talente, ci şi arhitecţi. Era nevoie de
autori înscrişi în bătălia unei  construcţii/geografii
spirituale.

Lecturile  lui Nicolae Breban sunt, mai întâi,
lecturile permise ale unei generaţii: Dostoievski,
Thomas Mann, George Călinescu,  Camil Petrescu,
Hortensia Papadat Bengescu, adică operele  formatoare
ale romancierilor care propun şi alte  personaje, situaţii,
istorii, decât cele legate de  timpul oficial al literaturii.
Sunt autorii acceptaţi, după ezitările anilor  cincizeci, de
autoritatea politică. Cărţile lor susţin un proiect cultural
sau  se întemeiază pornind de la un proiect intelectual
real. Sunt cărţile în care arhitectura poate  susţine nu o
fidelitate comunistă, ci un  moment spiritual. Un
moment spiritual împlinit prin  lecturile interzise ale
deceniului al şaselea: Biblia, Mircea Eliade,  Emil Cioran,
Nietzsche, Lucian Blaga. Scriitorii noului val, Nichita
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Stănescu, Marin Sorescu, Adrian Păunescu sau Ion (Ioan)
Alexandru  vor citi, şi ei,  aceleaşi  romane, poeme,
eseuri, cărţi interzise cu ecou puternic – poate mai
puternic în cărţile lui Nicolae Breban. Din Odă în metru
antic, romancierul va cita cu mare plăcere aşa cum vor
face şi prietenii săi. E un Eminescu al generaţiei lor, legat
nu doar de triumfurile vieţii, ci şi de prezenţa morţii, a
finalului, a inevitabilului eşec. Există texte în numele
cărora învie o solidaritate de grup, corală, fiindcă este
vorba de un grup  mai puternic, mai bine aşezat, mai
agresiv decât altele, în acestă etapă a scrisului românesc.
Sau poate doar în anii treizeci ai culturii române a existat
un rol mai clar al grupului/generaţiei. Un patrimoniu
cultural descoperit din mişcare capătă o teribilă forţă de
atracţie; el face parte din arborele genealogic pe care şi-l
reclamă orgoloşii tineri. Ei nu mai vor o ascendenţă
oarecare, ei se vor aristocraţi ai spiritului.

2.) Exerciţiul "huliganic", în deceniul al şaptelea.
uliganismul brebanian – poate fi o generaţie în
ascensiune lipsită de "huliganii" săi? - poate fi
parodic? Anarhiştii săi, tot mai numeroşi în

ultimele lui romane, poartă acest nume ca un titlu de
nobleţe şi nu ca  apartenenţă la un grup. E la modă să fii
anarhic! Într-un roman tradiţional, în care totul
presupune bun simţ, bună aşezare a lumii, anarhistul
poartă iniţiativele narative  majore. Tulbură liniştitele
relaţii ale eroilor. Coboară – ca un scafandru profesionist
– în mările interioare, încercând a descoperi formele
clare ale începuturilor. Adolescenţa este anarhică,
adolescenţii lui - sau cei care i-ar putea reprezenta - sunt
anarhici. Anarhistul lui Breban deschide o cale de acces
către arhetip, inaugurează un pact cu natura. O
modalitate de a accepta şi de a contesta, totuşi,
Personajul. Sau de a deschide cale către înţelegerea
imaturităţii sale. Dar  el, naratorul, nu este contaminat de
metamorfozele, de iniţiativele rebele ale personajelor
sale. Se revoltă, protestează, se desparte ca un
…adevărat om tradiţional de ele. Grobei sau  Marchievici
sunt din Banat (primul, din Caransebeş, al doilea, din
Timişoara) – dintr-o regiune a reacţiilor întârziate,  iar
"bănăţeanul", atârnat uneori în coada prezentării lor,
sună infamant. Divulgă apartenenţa la un univers
compromiţător – la o lume coruptă de iubirea pentru
stările joase ale fiinţei, sau cel puţin pentru care
devenirea "reacţionară" a despărţit-o de habitudinile
contemporanilor. Scriitorul se desparte cu mânie de
ţinutul care l-a adăpostit şi de personajele sale, cele mai
groteşti din lume.

Se desparte şi încearcă şi-l asume: Grobei sunt eu,
iată una dintre lozincile operei. Grobei sunt eu, adică un
mizerabil, dar un capabil de a trăi uluitoare
metamorfoze. De a fi – iată – de a deveni purtătorul de
cuvânt al unei noi religii. Dacă Soeren Kirkegaard, unul
dintre "învăţătorii" lui Nicolae Breban, vedea în homo
religiosus omul aşezat pe cea mai înaltă treaptă a

valorilor, trebuie să acceptăm că metamorfoza lui Grobei
restructurează dialogul cu personajul. Care ar putea fi
continuat. Sau care e continuat în Drumul la zid, istoria
unui sfânt. Şi dacă observăm că foarte puţine se încheie
în opera lui Breban trebuie să convenim că toate
continuările sunt posibile. Că există un număr, teoretic
infinit, de evoluţii posibile. Calea nu se sfârşeşte decât,
poate, în romanul poliţist Animale bolnave. Dar în
măsura în care Animale bolnave este şi altceva decât un
roman poliţist, nimic nu e încheiat.

O primă etapă a prozei sale  descrie revolta, spiritul
rebel, despărţirea de o lume veche – o lume care şi-a
epuizat mesajul.  Între revoltaţii din deceniul al şaptelea,
Francisca afirmă un refuz programatic. Nu trebuie să
facem vreun efort pentru a demonstra că scriitorul calcă
în picioare, fără  mari griji pentru supărarea cititorilor
săi, o seamă de tabuuri romaneşti. Cu o sinceritate
incredibilă, Francisca povesteşte  iubitului său  momente
din istoria familiei sale mic-burgheze. Confesiunea  nu
suportă nici o oprelişte: tânăra relatează  istorii pe care
romanul de familie (al anilor şaizeci) le-ar trece cu
vederea. Nu s-a remarcat  suficient felul în care naratorul
refuză stilul  tradiţional al confesiunii. Dragostea şi ura,
simpatia şi dezgustul pot fi feţele aceleiaşi atitudini.
Condamnând, aşa cum  făceau şi alţi confraţi ai săi,
Breban atrage atenţia asupra momentului în care
contrariile se întâlnesc. Îşi dau mâna. Se exprimă unul
prin celălalt. Dacă literatura anilor şaizeci descoperea
realismul magic sau mitic, universul absurd (al lui
Kafka) dacă autorii construiau un nou tip de relaţie al
autorului cu lumea, relaţiie care să excludă şansele unui
schematism prea multă vreme perpetuat, dacă Nicolae
Velea, Fănuş Neagu, D.R.Popescu Ştefan Bănulescu
descoperiseră că între lume şi personaj există o zonă de
indeterminare, că raportul cauză – efect poate suferi,
atunci când e vorba de adevărata literatură, nuanţări
serioase, Nicolae Breban îşi propune să exploreze zona
de indeterminare a relaţiilor personaj – personaj. Este
teritoriul său nou, Indiile sale, lumea nouă în care
prozatorul se instaurează cu aceeaşi inocenţă şi cu
aceeaşi infatuare cu care cei  urmaşi lui Columb au făcut-
o. Înaintând  în acelaşi spaţiu al cunoscutului necunoscut
cu fiecare carte: de la un roman la altul, de la Francisca la
Ziua şi noaptea, eroii săi vor reveni sub presiunea
aceloraşi întrebări. Nici unul dintre romancierii noştri
importanţi nu propune un număr mai redus de situaţii,
de topografii, de itinerarii  decât Nicolae Breban. Nici un
personaj nu e nou, în întregime inedit în cărţile care
urmează după Francisca. Dar fiecare are o încărcătură
spirituală nouă, trăieşte  o altă "dramă spirituală". Fiecare
explorează un alt orizont arhetipal.  Personajul  e piatra
unghiulară a edificiul său epic, temelia pe care se zideşte
totul. În el se concentrează materia explozivă a
întrebărilor, uneori a afirmaţiilor şi negaţiilor
brebaniene. El  poate fi locul de conciliere a naturii
contradictorii a omului contemporan. Dar şi teritoriul  în
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care poate explora  adâncimi  nebănuite, "abisale" unde
omul modern (postmodern) poate întâlni barbarul sau
măcar locuitorul evului mediu. Care ev  mediu? Desigur,
cel al ierarhiilor bine întemeiate, al societăţii stratificate
de înalta ordine care păstrează neatinse raporturile
dintre Aristocrat şi Supus. Între Centrul regal şi
Provincia servitorilor.

3. Interval – o autodefinire.
n primul volum al memoriilor sale, intitulate Sensul
vieţii (Polirom, 2003) Nicolae Breban încearcă o
fixare de repere:

" M-am născut în prima treime a secolului  al XX-lea,
în casa unui tânăr preot greco-catolic, căsătorit cu o
nemţoaică din sud, din Banatul sârbesc….Bunicul meu
dinspre mamă, Iosif Boehmler, a murit pe front, în
armata austriacă, bunicul meu dinspre Tată, Nicolae
Breban, protopop, a murit într-o comună de lângă Baia
Mare, unde este îngropat în curtea bisericii pe care a
zidit-o./Dinspre Brebani mă anunţă un lung şir de preoţi
de ţară, maramureşeni, de partea Boehmlerilor, un clan
de comercianţi, din care ultimul, singurul frate al mamei
mele, Mihail, a murit cu câţiva ani în urmă, ca negustor
de obiecte de fier lângă Viena…."(1)

Nicolae Breban a reluat de mai multe ori această
confesiune, cu bunicii dinspre partea mamei (aparţinând
Imperiului, fiind marcaţi de această apartenenţă) şi
bunicii dinspre tată,  aparţinând unui şir lung de preoţi
români. Marii scriitori ai Ardealului sunt fii de preoţi –
legaţi de o cultură şi o exprimare teologică. Tradiţia
Şcolii ardelene începe de la Unirea cu Roma. Teologia
este o ştiinţă care se moşteneşte din tată în fiu, ca şi ideea
naţională. Buna lectură a cărţilor sfinte, exersarea
ritualurilor fac din Nicolae Breban un bun cititor al lui
Aron Cotruş, Lucian Blaga sau Emil Cioran: un cititor
calificat al lor. După cum, ascendenţa imperială  îl
redefineşte cu un bărbat al unei Provincii imperiale ,
deloc înclinată – sau foarte rar procupată – de a
descoperi echivalenţa cu Centrul. Provincialii, marginalii
care se metamorfozează (ori nu) – iată personajele
centrale ale operei. Sunt personaje secundare care devin ,
într-un fel sau altul, fundamentale, definitorii.

Provincia lui Breban nu (mai) păstrează rădăcini
imperiale, ci doar imaginile unor succesive abandonări:
suntem în zona instinctelor de nimic boicotate. E un
spaţiu în care kitschul  triumfă cu toată forţa. Viaţa de zi
cu zi a eroilor brebanieni este  mai degrabă mizerabilă,
dezvoltând o inerţie corporală imprevizibilă, o vitalitate
ferină ferice. Iată-l pe nea Tomiţă, duca e maestro al
tânărului Grobei, realizând "trezirea":

"Dimineaţa însă, era mai greu de suportat. Maestrul
se trezea puţin după ora cinci (niciodată după cinci şi
jumătate), aprindea lumina, se instala în faţa chiuvetei
care se afla în cameră, se spăla şi se bărbierea cam vreo
jumătate de oră….Se posta, uşor răscăcărat, pe petecul de
linoleum din faţa chiuvetei şi se privea în oglinda făcută

din sticlă proastă, cu gura larg deschisă, inspectându-şi
măselele, scoţând un geamăt foarte trist. Apoi se
bărbierea. Apoi se spăla, tuşind, tuşind, scuipând,
fornăind, înnecându-se de plăcere, horcăind,  hârâind,
pufnind pe nasul său gros, cârâind, liorpăind, şuierând,
târnosind, sforăind bineînţeles, aruncându-şi pumni de
apă la subţioară, frecându-şi cu plăcere  muşchii săi
lungi, slăbiţi de începutul bătrâneţii…În clipa aceea
Grobei trăia  fără greş senzaţia că era soţia  acelui ins
înalt, gros şi păros din faţa chiuvetei…"

Cum este trezirea, deci "intrarea în lume" a
animalului uman, a educatorului, a posesorului de
înţelepciune? O comparaţie cu  trezirile, atât de
frecvente, din literatura lui Marin Preda (scriitor-etalon
al anilor şaizeci) poate fi grăitoare.

Ilustra’iile pp. 741-753 sunt realizate de Liviu Pendefunda

Există şi o încercare de fixare casnică  a lui Grobei în
Caransebeş, oraşul său, al profesiunii sale de merceolog:
oraşul care i-ar asigura, deocamdată, identitatea. El este
din Caransebeş. Aici desprinderile lui Nicolae Breban de
Banat sunt mai evidente ca oriunde. Banat e ţinutul
grotesc al lumii acesteia, faţa mizerabilă a lui. Oraşul
Caransebeş s-ar hrăni din mituri culturale ridicole, dintr-
o autoiluzionare perversă, dacă e să judecăm lucrurile
după biblioteca pe care naratorul ne-o aduce în faţă:

"…bătrânul avea chiar o bibliotecă, un fel de
bibliotecă formată din calendare şi cărţi vechi, româneşti,
unele din secolul trecut, tipărite la Bixad, la Blaj…vieţile
sfinţilor, de cultura viţei de vie, chiar şi câteva volume de
versuri, evident în dialect, autori: Dr. Gîrda, Dobrin, Tata
Oancea, Coruri din Banat, istoria oraşului Caransebeş,
oraş de graniţă…"

Nu e vorba de o bibliotecă în adevăratul sens al
cuvântului, ci doar de "un fel de bibliotecă" în care

Î
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domnesc eroii (ridicoli!) ai locului. Iar aceştia ar fi, după
părerea naratorului, exponenţiali pentru starea  jalnică a
acestei lumi.

Periferia bănăţeană a lumii este ilustrată cu
energie pamfletară în fiecare dintre cărţile lui Nicolae
Breban. Iat-o în volumul al treilea din Amfitrion,
Alberta:

"- Ce zici de păcat…Înnodă ea pufnind din ţigară, la
dumneata acolo, în Banat, la Timişoara…

- Gătaia, pufni el în râs, la Berzovia! La
Comorâşte, la Cacova!

"Tipa" îl privi bănuitor: nu cumva băiatul ăsta scapă
hăţurile?! Iar Marchievici înţelese că "nebunii" slujesc la
un lucru extrem de pasionant: în cura de dezintoxicare
de Provincia ce-ţi asudă la încheieturi, de distanţare de
miile de grobei ce-ţi mişună în jur, cu un ideal în cap, sau
în spate, cum poartă şerparii în Nepal bagajele celor cu
faţă albă, veniţi de departe să facă un lucru inutil şi
extrem de obositor - nebunii te ajută să ieşi, oricum, din
"confuzia eului…îmbătrânit", din izolarea ce te împinge,
imperceptibil, spre moarte. Moartea cui?" (2)

Vatra Dornei ar fi celălalt reper – un soi de urcare
către Nord..

"Bistriţa Năsăud şi Vatra Dornei. Se părea că centrala
cooperativelor din Banat, ale cărei interese le salvgarda
tânărul Grobei, îşi mutase atenţia în acea zonă a ţării sau
că lui îi fusese acordată cu prioritatea cea zonă de
prospecţie…"

4. Întâlnirea cu Autorul şi despărţirile de el:
mul din Provincie: "Atâtea calităţi uriaşe, care
nu-şi găsesc forma, drumul, unitatea, destinul!
De ce nu-mi dau examenele astea caraghioase şi

nu mă întorc în târgul acela cald şi mirosind plăcut ca
bălegarul, unde să mă las însurat cu vreo midinetă şi să
joc comedia anonimităţii şi a prostului gust toată viaţa!?
Ca doctorul Minda, ca Ronay, ca fraţii Hetco, să joc tenis
cu fraţii Hetco?! Cu subprefectul care mă adoră….  Cu
toate doamnele între treizeci şi cincizeci, cărora le-aş
recita din Rimbaud şi Hoelderlin, în faţa cărora aş juca
perfect mica curte de provincie, pentru care aş remonta
cu plictioseală şi ceva farmec feudalitatea provinciei, cu
straturile , parfumurile, câini uriaşi, lungi, rasaţi, vasalii
cu nevestele lor prolifice, cu bădărăia lor reconfortantă,
scuipaturile lor tonice, cu aservirea lor searbădă dar
durabilă (…….), cu câinii, slugile murdare şi vesele,
doamnele culte şi triviale, plebea cu gura căscată când
treci, aspirându-ţi lavanda ca câinii, de parcă ai fi femeie,
cochetă, solistă de operă, toată curtea asta greoaie şi
comodă, în jur, vasalii tăi, cei câţiva pe care-i accepţi, cu
nevestele lor, lâncedele,  care nu înţeleg nimic şi se
supun, curbându-şi spatele subţire, vasalii hămesiţi ce se
gudură, ce miroase dubios şi care te sfâşie în lipsă, în
subsoluri, cu ce ferocitate pofticioasă, e forma lor de a te
diviniza, în foamea lor de stăpân şi, Doamne, ce stăpân
reuşit ai putea să le serveşti, ceva ce nu are nicci capitala,

un senior mai mare dceât toţi Rohanii şi Guise-ii, şi
Bouillone-ii şi Guermant-ii şi Guzman-ii şi câinii
somnolenţi, spadele ce se lovesc uşor de mobile…"

Cam aşa ar arăta poemul seducătorului, în Don
Juan:

"Am să-ţi dăruiesc ideile mele, iubita mea. Iată o
idee: religia este bunul meu simţ. Iată o altă idee, la fel de
reacţionară: Nu mă interesează acum, libertatea maselor,
noua religie. Libertatea mea, strict egoistă, şansa
libertăţii mele improbabile, mă interesează
nemaipomenit. Nu atât ca să-mi fac din ea o religie.
Destul ca să par – şi să fiu! – un imbecil.Prea destul să
ajung un reacţionar. Un fiu al Evului Mediu, o rudă a lui
Savonarola. Un obscurantist."

Ideile coborîrii se desfăşoară în preajma marilor sale
modele. Evul Mediu a descoperit natura, barbaria, noi
vom avea această şansă?

"Iată, Dostoievski a venit din est. Din nord-est. E
ultimul mare barbar. Nici urmă de graţie, de bun simţ,
de armonie. E ultimul sfânt, singurul sfânt al acestui
secol, canonizat. De noi, biserica lui laică. E ultimul mare
ridicol. Cel care a privit în faţă crima, sfinxul nostru
fascinant. Bănuind că crima va fi marea problemă a
acestui nenorocit de secol. Crima şi religia,. Două teme
de prost-gust. În opera sa nu există aproape deloc
natură. Aproape deloc libertate. Cum ajung oamenii lui
la natură şi la libertate?! Ce cheltuială    magnifică de
tensiune, de febră, de parcă carul lui Dumnezeu, cu roţi
de lemn aurite, s-ar fi apropiat de noi. Cu siguranţă s-a
apropiat de noi şi i-am simţit suflul său inuman,
binefăcător.  Dumnezeu – ultimul barbar. M-aş închina
lui, lui Fiodor Mihailovici, i-aş pregăti undeva, în colţul
camerei mele, un mărunt altar…"

Nicolae Manolescu fixează opera lui Breban sub
semnul Metamorfozei. Ea începe, practic, cu Îngerul de
gips. Există în Îngerul de gips un text pe care, cu o
oarecare bunăvoinţă, îl putem considera un autoportret.
O autodefinire. O explicaţie şi o indicaţie de lectură:

"Eu sunt greoi!…Totul la  mine se face sub acest
semn: al rezistenţei, al greoiului. Uşurinţa mea iese din
greoi, inteligenţa mea iese din caznă.  Originalitatea mea
a apărut după zece ani de efort subteran, greţos,
neomenesc, când alţii  din generaţia  mea avuseseră timp
de trei să strălucească şi să se rateze. De aceea mi-a fost
întotdeuna silă de orice fel de precocitate! Eu sunt
contrariul unui astfel de tip, care se adaptează la
douăzeci de ani, perfect acestei lumi, care îi vine ca o
mânuşă, şi  această adaptare, atât de uşoară, ca un  un
dar, îi conferă apoi firesc, farmece, succese, false succese,
fantastice însă la vârsta la care trebuie să vină succesele,
când eşti pe jumătate îngropat în adolescenţă, şi în
semilegendele ei, când lumea se deschide cu efort doar
pe jumătate şi atâtea lucruri care,  pentru alţii sunt de
neatins, tu  le iei cu uşurinţă,  cu eleganţă!"(3)

Eroii pe jumătate îngropaţi în adolescenţă – iată o
cale de definire.

O
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Francisca era cartea unui erou   care evadează din
"provincia bănăţeană", dar şi a unor personaje  care nu
sunt descoperite „în treacăt”. Cele de planul al  doilea
sunt – şi ele - memorabile. Prozatorul nu sacrifică nici un
erou, nu-i asigură un plan doi figurativ – fiecare trăieşte
– fiecare personaj al fundalului are ceva important de
spus. Susţine, pe umerii lui herculeeni, o teză. Dar o teză
în care cauza nu determină, ca în gândirea marxistă,
efectul.  Câmpul vast al inconştientului este la fel de
important,. în literatura lui Breban, ca lumea în care
condiţionarea cauză – efect este nemijlocită.
Indeterminarea relaţiei domină romanele lui Nicolae
Breban.

Pentru a studia indeterminarea relaţiei, scriitorul
avea nevoie de rampa de lansare a romanului clasic. A
realităţilor romaneşti - cele mai clare cu putinţă. Puţini
romancieri ai ultimelor decenii reuşesc să fixeze mai bine
realitatea/determinarea socială a personajelor. Puţini
autori români sunt balzacieni cu atâta încăpăţânare şi
atâta fervoare, descriptori meticuloşi până la exasperare
a locului în care se mişcă personajul. Topograful poate fi
încântat, sociologul aşijderea: prozatorul ştie tot despre
eroii săi, le-a făcut dosarul, le-a cercetat originea, le-a
înregistrat rubedeniile, locul de muncă, tabieturile lor şi
ale grupului din care fac parte. Ştie tot, ba chiar ceva mai
mult: le-a recunoscut încă din timpurile în care, aşezaţi
într-o vârstă a instinctelor rebele, se oglindeau în altă
lume. Să-i spunem, cu o sintagmă provizorie, încă
incapabilă de a sugera vechimile ei, ("inconştientul
colectiv") lumea Mumelor, întrevăzută de Goethe.

În ce lume se oglindeau personajele lui Breban?
Prin ce fiinţe se puteau recunoaşte? De-aici ar putea
începe o discuţie mai lungă asupra Imaginilor brebani-

ene. Asupra bestiarului pe care îl imaginează Breban, în
căutarea adevărului adânc al personajelor sale.

Note
1.) Trebuie să observăm că în numeroasele interviuri ale
scriitorului privind locul naşterii sale, accentele se deplasează. Dar
nu prea mult. Iată o confesiune din 1980:
"- Da, sunt unul din cei care descoperă târziu, dar cu certitudinea
revelaţiei, "marcajul" locului originar. În primul rând, Nordul, regiunea
geografică, dar şi "mistic-spirituală" a oricărei aşezări umane: deci
dealurile, obcinele domoale, de aici încrustate în ochii înaintaşilor mei,
lungul şir al preoţilor Breban – originari din satul Breb – şi atitudinea
sufletească a celui din Nord: greoi, fără imaginaţie spontană, blând şi
dur în timp.

Mă simt legat de ţăranii, pădurarii şi minerii acestui loc, am o
profundă şi înspăimântată admiraţie faţă de cei ce au trudit, care s-au
luptat cu un pământ aproape steril, (la suprafaţă). Eu însumi am
moştenit asta, lungi ani de zile a trebuit să sap până  la primul strat
fertil. Am săpat dar sper că am zidit şi, aşa cum înaintaşii mei – preoţii
Breban, alături de ţăranul istoric român din Ardeal, crezând în unitatea
naţională, zideau biserici, eu însumi am zidit câteva. Cu pereţii
transparenţi de sticlă, cu iconostasul acoperit de metaforele greoaie, cu
o turlă (sau o cupolă) pe care nu o zăresc prea bine încă, dar încerc s-o
desluşesc." (Augustin Cozmuţa, Punct de trecere. Interviuri, Editura
Gutinul, Baia Mare, 1995, pp. 48-49)
2) Caransebeş, Cacova, Comorâşte, Berzovia: iată topografiile care ar
marca extrema provincie brebaniană, definitorie pentru "corpul de jos"
al lumii. E lumea lui Grobei – spaţiul grobeizării. Numele cu care
Banatul şi-a  definit geografia ar ţine şi de o devenire prea lentă a lumii
şi a cuvintelor. Fonetica are însă legile ei, deloc implicate în bătăliile
artiste ale scriitorului.s
3) Şi, în continuare:"Stăpânii se plimbă pe acele alei, la un metru, un
metru-jumătate deasupra solului mocirlos, pe care se topeşte zăpada,
cu reverenzile lor, lungi, negre, romane,….cu mâinile lor fine, scârbos
de fine, cu unghiile îngrijite, cultivate, aş zice, întorcând suplu, cu
eleganţă, filelele acelor cărţi scrise într-o limbă străină, pagini pe care,
aceşti ipocriţi de geniu, le ştiu pe de rost şi se prefac că urmăresc
rîndurile din modestie, din pură modestie…aşa cum marii dirijori îşi
aruncă pe pupitru partitura şi o răsfoiesc în timpul concertului,
adeseori cu întârziere…………Aşa citesc ei din cărţile lor. Ei, de
profesie stăpâni  ai conştiinţelor, ai sufletelor, ei, păstorii naufragiaţi ai
atâtor turme de mioare. Celibatari, cu degetele subţiate de rozariu …."

III. Alexandru Ivasiuc
1.De la eseu la roman

upă serialul epico-eseistic (Vestibul, 1967,
Interval, 1968, Cunoaştere de noapte, 1969)
puţini bănuiau integrarea scriitorului în

structurile consacrate ale romanului. Şi poate şi mai
puţini bănuiau inaugurarea, odată cu Păsările, (1970) a
unei cronici de familie. Remarcabilele nuvele Corn de
vânătoare şi O altă vedere (apărute în volumul Corn de
vânătoare, 1972) trădează intenţia unei viziuni
unificatoare. Urmărit până acuma cu destulă încredere,
personajul îşi găseşte loc de desfăşurare în cărţile care
renunţă la analiza infinitezimală, la divagaţia eseistică, la
refuzul structurilor epice consacrate. Noua etapă a
scrisului lui Ivasiuc mizează pe o topografie – pe un loc
şi pe un timp al ei. Plăcerea dezbaterii, a argumentării şi

a contraargumentării nu e înfrântă, ci doar mai bine
legată de fapte concrete, de date verificabile pe
document. Păsările e prima carte a alinierii scriitorului la
un stil ce părea că, la începutul deceniului al optulea,  se
bucură de succes.

Corn de vânătoare începe ca Carte a unor vremi
imemoriale. Neaşteptate pentru literatura
antisentimentală a lui Ivasiuc sunt aceste coborîşuri pe
pantele istoriei:

"După Drag a venit  fiul său Giulea şi după acesta
Miroslav care s-a preoţit şi din el s-a tras neamul Pop, de
pe uliţa popilor şi neamul lui Ivaşcu, din Ion care s-a
înrudit cu oameni de frunte de pe malul Tisei…"

Este o  saga a Maramureşului. Începutul poate fi
descoperit aici:

D
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"Iubesc poporul român, în general, "poporul
ardelnesc" în special şi îndeosebi pe cel din Maramureş"
declară Ivasiuc într-un interviu.(5) Nuvela e a unui
descendent al clanului, al lui Mihai, nobil ereditar de
Giuleşti. Descendentul are sângele subţiat, se desparte de
meşteşugurile strămoşilor şi e înclinat spre contemplaţie
şi visătorie. Lumea strămoşilor se prelinge în sângele lui
Mihai prin filtre poetice:

"Timpul pentru el era tot foarte apropiat,şi trecutul şi
viitorul, şi povestirile şi închipuirile, nenumăratele vieţi
pe care nu le trăise şi firesc nu le va putea trăi vreodată.
El trăia într-un nod viu de evenimente plăsmuite, cu slab
suport real în sabia şi cizmele bunicului său, tăcut, care
nu ştia sau nu putea sau nu voia să-i spună nimic."

Suntem în literatura agonică a Imperiului, între
descendenţi care nu mai pot păstra vii virtuţile
străbunilor. Da la Robert Musil la Joseph Roth, toţi
scriitorii mari ai Imperiului agonic mizează pe
succesivele degradări ale fiilor. Părăsind calea armelor, el
va urca treptele unui sistem administrativ. Veacul e
răscolit, lumea e a ambiţioşilor., notează autorul. Subtilă
e analiza mecanismelor ascensiunii în Imperiu:

"Biserica permitea şi urcarea pentru ambiţioşi, dar
ascensiunea era trudnică şi ocolită, şi mândria se golea
de sine pentru că ambiţia e afirmare şi se realizează prin
repetată negare. La sfârşit, ierarhul, dacă nu ajunsese sus
datorită numelui şi întâmplării, ci prin marile lui calităţi,
se confunda cu regula şi căpăta mohorâta şi închisa ei
înţelepciune."

Mihai de Giuleşti  ajunge însă cancelar al coroanei,
comite de Doboca şi castelan de Thest, participând la
jocurile politice ale timpului. Ambiţiile i-au alterat
sensibilitatea, omul e un alienat. Corn de vânătoare e
descrierea unei alienări. El devine un regizor de crime
perfecte, un as al asasinatului. Corn de vânătoare este
nuvela unui asasinat politic în care este studiată "
devenirea călăului" aşa cum cealaltă nuvelă a volumului,
O altă vedere, studiază victima. Corn de vânătoare se
retrage în teritoriul eminescian  în care sunetul cornului
fixează amintirea timpului paradisiac:

"Toate aceste frumuseţi sunt trecătoare: nimic nu se
mai poate clădi pe ele, meditează eroul. Mi-am irosit
viaţa pentru că n-am căutat ce-a trebuit."

Homo aedificator şi imaginile constructorului există
şi în O altă vedere, care dezvoltă altă secvenţă din
Interval: Istoria memorandistului T.M.

Tema nuvelei ar fi dezvoltarea energiei în faţa
mijloacelor represive (temniţa – Ivasiuc trăise
represiunea carcerală, precum  strămoşii săi!), dar şi
receptarea deformată a intenţiilor unui luptător de cei
din jurul său. Recunoaştem un autoportret  în filigran.

Apa (1973) consacră preocupările scriitorului pentru
istoria clanului Dunca, ca şi pentru "oraşul din nordul
Ardealului" a cărui protoistorie fusese subiectul
Cornului de vânătoare. Tot Păsările inaugurau, ca

început de serial, tema Legii şi a Forţei  în literatura lui
Ivasiuc.

Apa se supune mişcării de retragere a scriitorului în
cadrele tradiţional ale prozei. Ca în alte nuvele sau
romane există un loc al romanului. Crepuscul sau
Treptele Diotimei de Radu Ciobanu, Patima lui Mircea
Micu înaintaseră pe acelaşi itinerar slavician. Deosebirea
ar fi că oraşul  lui Al.Ivasiuc e unul izolat, în care
înfruntarea dintre Lege şi Forţă capătă nuanţe noi. Apa
este, în acest sens, o carte-spectacol, nelipsită de
facilităţile romanului poliţist. Micile ocoluri de cultură
generală a autorului fac şi ele parte din acelaşi arsenal al
aţâţării curiozităţii publice. Bandiţii care terorizează un
oraş de provincie, poliţiştii vânduşi bandiţilor, femei
întoarse din lagăre sunt elemente care pot asigura o
deschidere către cartea de istorie: documentarul anului
1945, mereu întors către istoria oficială a deceniului al
optulea, este agrementat corespunzător.

2. Ape, păsări
ărăsind serialul eseistic, Apa iese în faţa
cititorului mediu prin renunţarea, în bună
măsură, la orgoliul intelectual. Şi prin

organizarea materialului epic în aşa fel încât happy end-
ul să nu pară prea strident. Una dintre competiţiile
câştigate este aceea cu cărţile lui Titus Popovici, Străinul
şi Setea, scrise în alt timp al romanului.

Punctele de maxim interes sunt cele consacrate
clanului Dunca. Momentul apariţiei lui în galaxia Ivasiuc
este fixat de Păsările. Doctorul T.M., cel din O altă
vedere, unul dintre conducătirii Partidului naţional
român, figură marcantă a luptelor românilor din
Transilvania  îşi prelungeşte, prin fiica sa, mesajul.
Subiectul ascuns al romanului ar fi oboseala unei vechi
generaţii de luptători, oboseală ce determină o adevărată
"ieşire din timp"

Timpul, lent până "înainte de Memorandum", "pe
vremea crizei", "pe vremea Împăratului" etc.)  capătă altă
unitate de măsură:

"Şi unchiul ei, vlădica, în casa căruia îşi petrecuse o
parte din tinereţe, care prezida mesele în sala cea mare,
împodobită cu portretele înaintaşilor lui în scaun, figuri
înţelepte care au vorbit primii despre latinitate şi s-au
aplecat peste vechi manuscrise în sălile înalte ale marii
biblioteci romane, obsedaţi de istoria care era marea lor
mândrie şi mijlocul de a se elibera de complexele impuse
de condiţia lor tolerată. Două sute de ani de obsesie
istorică, de credinţă în document, de scormonire a unui
trecut care justifică. Cei însemnaţi ridicându-se până la
veac, cei mai mărunţi măsurând timpul după schimbări
mai efemere de putere.

Şi deodată obosi. Redeveni într-un fel o bătrână
ţărancă şi nu măsură anii, iar dacă trebuia să-i măsoare
spunea:"După gerurile cele mari, din iarna când mi s-a
născut al doilea fecior" sau " când a fost seceta aceea şi
ne-au murit toate vitele, şi atunci s-a născut Vasile,

P
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fratele meu cel mic". Schimbările timpului, clima,
frigurile şi arşiţele, prăsirea turmelor şi naşterea
oamenilor erau singurele puncte de referinţă acceptate".

Urmele ilustrelor acţiuni se pierd în freamătul  unui
timp zbuciumat sau, mai exact: pentru bătrâna doamnă
Dunca, simbol al gintei, al eroilor rezistenţei naţionale,
sensul "retragerii din istorie" trebuie legat de disciplina
supravieţuirii. Pentru sublinia  ideea abandonului,
autorul îl trece în prin plan pe fiul bătrânei doamne,
Paul Dunca, intelectual din ginta celor   Imperiului
agonic: eroii agoniei, de la Musil la Roth, îi seamănă.

Paul Dunca rămâne rebel faţă de religia clanului. Îşi
va renega casta, devine consilier al bandiţilor ş.a.m.d.
Paul Dunca este judecat în scena simbolică a morţii
cărţilor:

"Ochii lui Dunca s-au oprit peste o carte groasă,
dintre cele mai groase şi mai înalte, pe cotorul căruia citi
titlul şi numele autorului. De aceea râdea. Istoriile dure,
cu regi şi cavaleri în zale, înfruntaţi pe viaţă şi moarte
pentru putere şi faimă, întretăiată de suavă dragoste, şi
mai ales de îndoială, aveau o ciudată dar josnică legătură
cu încremenirea bandei puternice, încrezătoare în
puterea ei, în aceste tulburi vremurui, atunci când
Meseşan  şi-a spus îndrăzneaţa lui hotărârere. De ceea
râdea, însă nimeni nu-l băga în seamă. Nici măcar nu-l
supărau  râsul lui spart, înalt, bucuria lui inexplicabilă,

născută doar din înşiruirea de litere aurite de pe cotorul
cărţii. "

În faţa lui e Piticu,  şeful bandei, omul subteranei.
"Niciodată cărţile acestea nu s-au întâlnit, în liniştea lor
prăfuită şi rar cercetată vreodată, cu propria  lor
caricatură, în carne şi oase."

Despre alienare Ivasiuc vorbeşte precum puţini
autori români, autori  care şi-au pus clanul, familia,
tribul, plecarea de acasă în centrul acţiunii lor prozastice.

Note
1) Meseria noastră  este o meserie civilă, Interviu cu Alexandru
Ivasiuc, în Florin Mugur, Profesiunea de scriitor, Ed. Cartea
Românească, 1979, p.98
2)Observaţii importante face Sanda Cordoş în Alexandru Ivasiuc,
monografie, antologie comentată, receptare critică, Editura Aula, 2002:
"Într-o a doua clasă narativă, viziunea serveşte făţiş puterea, pe cei
învingători, marele mecanism sau, în general, autoritatea căruia
individul trebuie să i se supună. Este clasa ce cuprinde romanele
Interval, Cunoaştere de noapte, Păsările, Iluminări, precum şi nuvela
Corn de vânătoare. Din această a doua secţiune aş detaşa o secţiune
aparte care să conţină cărţile sale  transilvane: nuvela O altă vedere şi
romanul Apa. Dacă tema rămâne şi aici puterea, este o putere de un tip
mai special, puterea familiei, a tribului. Există în această clasă un
excelent filon epic, al unei mari cronici de familie ardelene, pe care, din
păcate, Ivasiuc l-a desconsiderat şi, în cea mai mare măsură, l-a ratat."
(p.13) Observaţii exacte, care ar trebui completate cu observaţia că toate
încercările de a scrie cronicile unei familii ardeleneşti au fost, mai mult
sau mai puţin, ratate. O geografie a literaturii ar trebui să conţină şi
inventarul, şi explicaţiile acestor ratări.

IV.Ion Pop
1. Revista Echinox este singura publicaţie studenţească

vie şi astăzi, după ce a supravieţuit unui şir lung de
cutremure.

acă citim cu atenţie Ion Pop cu a sa Antologie
(1968-2003), Dicţionarul Echinox A-Z.
Perspectivă analitică, volum coordonat de

Horea Poenar, şi Petru Poantă, Efectul Echinox sau
despre echilibru spunem că "a supravieţuit pe
cutremure". Cutremure  noi şi vechi. Primul "cutremur"
(nou) este cartea lui Petru Poantă. Este  scrisă frumos, cu
o portretistică bună pentru orice antologie a portretului
literar. Dar nu numai atât:  Efectul "Echinox" sau despre
echilibru, eseu şi carte de memorialistică a unuia dintre
fondatorii revistei e prima încercare coerentă de a fixa
imaginile Clujului literar în anii şaizeci. Despre
contribuţia redacţiilor Steaua sau Tribuna la devenirea
scrisului clujean s-a scris mult;  generalităţile lui Petru
Poantă, deloc  iertătoare, fixează adevăruri privitoare la
un timp al literaturii : "Din redacţiile acestora
(Steaua/Tribuna, n.n.) s-a născut boema, în varianta ei
fundamentalistă : boema alcoolică. Deceniile literare
şase, şapte şi opt au fost deceniile marilor beţivi. Pentru

scriitorul român, băutura devine emblemă a vocaţiei.
Uniunea Scriitorilor din capitală are un restaurant care,
singur îi asigură celebritatea. Se bea zilnic, ritualic
aproape, cu distincţie ori depravat, în public sau pe
ascuns. Marii proletcultişti ai anilor 50, propovăduitori ai
moralei comuniste, sunt şi marii beţivi ai vremii. Băutura
devine o modă căreai puţini i se pot sustrage.
Abstinentul este un proscris, dizgraţiat de breaslă. Clujul
literar nu face excepţii."  Ei, primii echinoxişti, nu sunt
vedete absolute ; ca şi cerchiştii, sunt legaţi de profesorii
lor.  Iată-l pe Ion Vlad :

"Chiar din anul întâi, preda cursul considerat cel
mai dificil, "Introducere în literatură". Efectul iniţial  al
prelegerilor asupra noastră a fost stupoarea colectivă
Profesorul vorbea în altă limbă decât a noastră, aproape
integral necunoscută. Discursul cartezian, înţesat de
neologisme şi referinţe critice, multe "ezoterice" pentru
noi, era, în mod paradoxal, seducător tocmai prin
agresivitatea noutăţii ." Petru Poantă a deveni cu
adevărtat critic după ce a deprin limbajul ("ezoteric") al
profesorului. Şi mai nuanţată este imaginea lui  Mircea
Zaciu :

D
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"Cred că profesorul visa la formarea unei comunităţi
elitiste, incoruptibilă intelectual, un fel de Păltiniş citadin
al literaţilor. Numai că el nu se putea elibera  integral de
contigent şi de context. Trăia aproape visceral viaţa
literară, atât în emergenţa  ei diurnă, cât şi în penumbra
culiselor sale. Nimic nu-i rămânea străin  din ce se
întâmpla în turbulenta lume a scriitorilor. Descoperi cu
uimire, în Jurnal, cu ce energie debordantă şi risipitoare
se consacră fie diverselor reuniuni publice ale tagmei, fie
unor întâlniri secrete cu iz de complotist."

Şi iată-i pe câţiva dintre cei mai apropiaţi ca vârstă,
posibili colegi/aliaţi în războaiele literaturii. Aci sunt de
luat în seamă şi portretele fizice. Aceasta este Ioana Em.
Petrescu :  "Brunetă, cu tenul măsliniu şi ochii de o
luminozitate cladă, avea frumuseţea densă, de sugestii
orientale, încă de atunci spiritualizată. Senzualitatea
tinereţii se concentrase în voluptatea cu care producea
discursul său de o formidabilă concreteţe conceptuală."

Simetriile sunt şocante în imaginea lui Liviu Petrescu
"De o eleganţă rece şi precisă, îl simţeai că joacă un rol şi
că exerseză un stil. Ochelarii, pe care din când în când şi-
i fixa cu arătătorul, dădeau figurii sale adolescentine
aerul unei intelectualităţi severe şi definitive."

Paginile despre Marian Papahagi evocă şi (fireşte)
proiecte comune. Iată-i pe cei doi  la Izvorul Mureşului,
într-o fericită vacanţă :

"Studenţia  din Italia  o vedea ( viitorul bursier
Marian Papahagi, n.n.) integrată unui vast program
cultural românesc, al cărui început trebuia să fie tocmai
această revistă. Spiritul său utopic, cu ascendenţă în
utopismul regenerator al paşoptiştilor,  avea deja
extraordinara capacitate de a crea o ambianţă
fermentativă. Sensibilitatea utopică e prospectivă şi
fondatoare, ne spun cele mai noi teorii ale imaginarului,
spre deosebire de cea mitică, nostalgică şi ritualizată.

Sensibilităţii utopice i se asociază gândirea liberă,
încrederea în progres şi inteligibilitatea lumii."

De reţinut este şi portretul lui Ion Vartic :
"M-am apropiat de el dinspre operă, tentat să-l

interpretez prin intermediul câtorva dintre "obsesiile
revelatoare" ale acesteia : dandy-smul, manierismul (ca
paradigmă existenţială) histrionismul, proiectivismul etc.
Vartic nu scrie aproape nimic întâmplător şi la comandă.
Îşi alege autorii şi temele sub presiunea unor
impulsurilor confesive, astfel că, într-un mod cu totul
special, eseurile sale au o consistenţă şi o vibraţie
poetică ; şi asta în ciuda faptului că limbajul e sever
conceptualizat."

Mai  amplu este portretul lui Eugen Uricaru :
" Prezenţă ubicuă, Eugen se remarca în orice

împrejurare, îndeosebi prin memoria foarte activă şi
promptă. Inteligenţă speculativă, ştia să dea strălucire
aparenţelor şi principialitate conformismului. Era, mai
mult decât oricare dintre noi, un om al momentului.
Avea intuiţia relaţiilor cu consecinţe immediate şi a
înţeles că relaxarea ideologică e favorabilă meritocraţiei.
A reuşit să devină simpatic printre cei care luau deciziile
şi care, la rândul lor, trebuiau să-şi promoveze o imagine
liberală…….Firesc, a luat oarecum pe cont propriu
teribila aventură birocratică pe care o pretindea
aprobarea revistei!"

Este subliniat şi faptul, de reţinut pentru istoricul
literar, că "Fără energia exorbitantă şi insistenţele obsesi-
ve ale lui Eugen Uricaru, revista Echinox n-ar fi apărut".

E important să observăm că Petre Poantă este
singurul care conservă, în analizele sale, ideea de grup.
Excelentele analize ale scrisului echinoxist (de primă
generaţie : Adrian Popescu, Dinu Flămând, Ion Mircea,
Horia  Bădescu) implică vecinătăţile criticilor. Poezia lui
Dinu Flămând ar fi marcată de "Complexul lui Fiesco".
Teoretizat de Ion Vartic şi descoperit de acesta la
Caragiale, Cioran şi Lovinescu, complexul cu pricina ar
funcţiona şi în cazul lui  Dinu Flămând :

"Complexul de vinovăţie, confuz şi mai degrabă
iraţional, era dublat de o nostalgie după tinereţea
echinoxistă. Se gândise şi el să scrie o carte despre
Echinox, o dovadă că echinoxismul constituie într-
adevăr o experienţă opriginară, existenţială şi
intelectuială.Aventura pariziană nu a putut suprima cele
două arhetipuri: Tatăl şi Echinoxul, respectiv Casa
onirică şi spaţiul iluziilor fondatoare."

Talentul criticul de a-şi realiza, sub semnul /în
numele celorlalţi, autoportretul mi se pare cea mai
limpede dovadă a vocaţiei poetice a lui Petre Poantă.

Aş fi spus a vocaţiei de lider, dacă vocaţie de lider
nu ar fi afirmat, în cazul Echinoxului, Ion Pop. Ion Pop
este unul dintre constructorii de seamă pe care i-a avut şi
îi are cultura română. Nu şi-a arogat niciodată  titlul de
"întemeietor" al grupării. Întemeietori (va spune/scrie de
câte ori are ocazia) au fost alţii : el a   fost ales ca să
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garanteze seriozitatea revistei şi a grupării. Debutase cu
Propuneri pentru o fântână în 1966, era un tânăr de
succes – făcea parte din desantul clujean al  lui Ion
Alexandru, Augustin Buzura, Ana Blandiana, tineri
scriitori care puteau schimba faţa literaturii române. Şi,
fără îndoială, au schimbat-o. Se număra şi între tinerele
speranţe ale istoriei/criticii literare, era  universitar de
performanţă. În această epocă a destinerii, era una dintre
speranţele ale Clujului universitar dar şi al oraşului în
curs de întinerire. Poeţii revistei Echinox. Antologie
(1968-2003) Vol.I,  fac parte dintr-un epos echinoxist.
Proiectul, ne lămureşte  în prefaţă autorul, e mai vechi şi
se baza pe acelaşi demers solidar…şi eroic. Între
precizările preliminare aflăm că "….o primă versiune a
acestei culegeri  fusese pregătită încă în urmă cu două
decenii, adică imediat după ce, în vara anului 1983,
"tripleta" aflată atunci în fruntea revistei, adică Marian
Papahagi, Ion Vartic şi subnsemnatul, fusese destituită
din înalte ordine de partid. Voisem atunci, să facem un
bilanţ, înainte de predarea ştafetei….Dactilogramele
acelui proiect au rămas să îngălbenească, însă, în
sertarele "Daciei" şi ale mele, amânate de la an la an……
Cele două-trei vârste literare  pe care le ilustrează, în
solidaritate cu mişcarea naţională şi scrisul echinoxist
pot fi, iată, mai bine marcate…"

Ion Pop aminteşte de fericitele vremi dar şi de şansa
de de adăuga, celor  aproape 8o de  poeţi prezenţi în
antologie, mulţi alţii: revista a supravieţuit cutremurelor,
trăieşte, e vie. Iar prefaţa vastului  dicţionar coordonat de
Horia Poenar ("Nebunia de a ridica monument
Echinoxului. Locul îngust dintre limba istoriei şi limba
memoriei"), dicţionar care a  stimulat şi alte războaie,
arată că epopeea echinoxistă se scrie în continuare, şi nu
previzibil.

2. Un critic de direcţie
xistă în literatura română  de azi un triunghi
„magic”: Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Ion
Pop. Sunt critici literari care au condus cenacluri,

au format scriitori  importanţi, au dat liber unor direcţii
culturale, au scris cărţi fundamentale despre literatura
română de azi, au condus publicaţii definitorii pentru
devenirea şi impasurile scrisului contemporan. Dacă este
să scriem despre Ion Pop – şi despre el  să scriem  aici,
fiindcă el exprimă, ca şi profesorul său, Mircea Zaciu,
Nordul – să scriem că a început ca poet şi îşi trăieşte
vocaţia de poet. Poate chiar în război cu cărţile de veghe.
Bine   zicea Gheorghe Grigurcu:    „Poezia sa e
intenţional antilivrescă. Biblioteca şi catedra apar
contrabalansate de tendinţa unei eliberări, de o respiraţie
sufletească spontană, de o, am zice, gimnastică a
spiritului ce-şi extinde musculatura după îndelung
păstratele poziţii fixe, inconfortabile, la care s-a supus.
Sătul de carte, poetul îşi ia faţă de ea distanţa unei
deriziuni”.Observaţii subtile, care ne obligă să să scriem
că numita „contrabalansare”  e senină, plină de tandreţe:

nu-i războinică, resentimentară, hrănită din furii lirice
acute. Nu-mi amintesc de vreun pamflet, de vreo negaţie
arborescentă scrisă/rostită de Ion Pop.   Poate că ar
trebui să nuanţăm „intenţionalul” numit mai sus,
apelând la una dintre poeziile din volumul de debut al
poetului, Albastru care rămâne:

„De-acum cerul se va lăsa mai jos,/ vom intra iarăşi
din vârful din nord/ ce cutreieră vechile lăzi de zestre/
rupând fâşii din hainele de nuntă ale bătrânilor,/
bandajându-le negrele răni mai noi”. Şi, în final:

„Mai repede-o să moară această parte a noastră/ şi
dintre toate va fi cea mai vie/ vom fi asemenea unei
mânăstiri zugrăvite/ce mai păstrează chipuri doar pe
ceilalţi pereţi//Pe-acesta va rămâne doar
albastrul,/platoşa noastră dăruită, smulsă,/rugată-n
preajma vântului din nord”. Poziţiile inconfortabile nu
sunt doar cele care îl confiscă în interiorul bibliotecii,
sunt cele care îl îndepărtează de acel „nord al
bătrânilor”. Poetul a plecat de acasă, din acel Maramureş
al unei fabuloase geografii, într-o cetate a cărţilor.
Recapitulările de la începutul anilor şaizeci, cu
adversităţile numite de critic, se liniştesc mai târziu. Se
liniştesc, după ce profesorul şi-a scris cărţile despre
poezie şi despre poeţi, despre admirabilii cu care s-a
întâlnit el, cititorul de poezie. După ce le-a citit literele
despre viaţă şi trecere. Litere şi albine e un admirabil
poem al inocenţei, al  scrisului şi al împăcărilor. Iată
imaginea învăţăcelului: „Adolescent, licean, în zile
însorite de mai/ întors de la oraş în livada
bunicilor,/obişnuiam să mă urc /într-un măr înflorit,/
cu o carte în mână. Şi să las  se-amestece/ /printre
plenuri de aur/Litere şi albine.//Alcătuiau/ în jurul
meu un cerc în care/ nu mai ştiam/ al cui e zumzetul, a
cui lumina/./ Iar eu eram exact în centru  lui”.

Şi:
„Acum, când mărul e demult cenuşă/şi când în

loc/de-albine şi grăunţe de polenuri/îmi zumzăie în jur
numai globule, / biete scântei sărind/din propriul meu
sânge,/eu tot în centru sunt şi plin de-auzuri.//Chiar
dacă nu mai e timp/......../cutez, totuşi ,/ să spun că le
ascult.//.../Ca de un centru risipit/în pulberi de
lumină,/abia mai pâlpâind, şi-ntr-un târziu,/de-atâta
luminoasă osteneală / uitând încet, uitându-se în
toate/în aur tot şi pentru totdeuna.”

Cred că „întoarcerea în casa bunicilor”  poate fi
descoperită şi în unele recenzii în care „întoarcerea” are
alte echivalenţe:

„Ioan Es. Pop şi-a intitulat prima carte de versuri,
apărută în 1994, Ieudul fără ieşire. Ar fi putut să
renunţe, pentru a extinde aria de rezonanţă a acestei
formule inaugurale, la numele cunoscutului sat maramu-
reşan, altminteri reputat pentru o anume valoare
emblematică de conservator al sănătoaselor tradiţii
rurale  devenit, ca atare, un reper turistic.(.....) Programul
generaţiei ce-şi vrea poezia impregnată de biografie se va
fi regăsind şi aici, însă lectura puternicei, tulburătoarei
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cărţi invită gândul să se deschidă şi spre un orizont
cumva „metafizic”: acest spaţiu are toate datele unui loc
al  damnării, în care accidentul biografic devine revelator
pentru condiţia, teribilă în banalitatea datelor sale, a
omului comun”. „Întors de la oraş în oraşul bunicilor”
rămâne, în acestă epocă a fragmentării, a deconstructivis-
mului, un semn al  opţiunilor cărturarului ardelean.

3. Interval. Un timp al bibliotecii.
şadar,  consecvenţa criticului – a istoricului literar
– mi se pare greu de echivalat în scrisul de azi.
Primul  volum de critică, Avangardismul poetic

românesc (1969) e un nou fel de a înţelege întregul
literaturii române, în a doua jumătate a secolului XX. Cel
care  vrea să scrie o istorie a literaturii române, scria G.
Călinescu la începutul anilor treizeci, trebuie să înceapă
de la Eminescu. Cel care vrea, în a doua jumătate a
secolului XX, să scrie o istorie a poeziei româneşti,
trebuie să înceapă de la avangardă, sugerează Ion Pop.
Globalizarea are imperativele sale. Treptele necesare
către înţelesurile poeziei „de azi” sunt Nichita Stănescu
(cartea lui Ion Pop Nichita Stănescu: spaţiul şi măştile
poeziei rămâne un reper ) şi Lucian Blaga (Lucian Blaga.
Universul liric) fac parte nu numai dintr-un proiect
coerent, ci dintr-o pedagogie care  asigură autoritate.
Construcţia culturală numită Echinox are un lider a cărui
competenţă e fără fisură. Două sinteze, Jocul poeziei
(1985) şi Avangarda în literatura română (1990), propun
o viziune nouă asupra unor scriitori şi a unor direcţii
literare. Sunt cărţile mari ale unui critic profesionist:
recapitulări, rescrieri ale unor pagini mai vechi, ele
anunţă o istorie a poeziei româneşti. Fără îndoială că
studiile publicate în ultimii ani prin  reviste, cărţile
consacrate lui Gellu Naum   (2001) Ilarie Voronca (1993),
profilurile/croniciile literare din Viaţă şi texte (2001),
dar mai ales Introducere în avangarda literară
românească (2007) şi Echinox. Vocile poeziei (2008)
arată că  profesorul  Ion Pop se apropie de finalul unei
cărţi decisive pentru înţelegerea scrisului românesc în
secolul XX. De altfel, stilul său ardelenesc de a duce până
la capăt un gând poate fi citit nu doar în cartea din 2008
consacrată Echinox-ului, ci şi în Dicţionarul analitic de
opere literare româneşti (1998-2003) şi în cele două
volume de Ore franceze(1979,2002). Într-un dialog
frumos, Dora Pavel îl invită să-şi amintească de anii săi
parizieni. „Au fost anii unei foarte vii curiozităţi. Când
am ajuns la Paris, între 1973-1976, eram încă tânăr,
aveam în jur de treizeci-treizeci şi doi de ani.....Aşa se
face că l-am cunoscut pe Gaetan Picon....”. Prin
intermediul lui Gaetan Picon i-a cunoscut pe cutare, pe
cutare, pe cutare – pe ilustrissimii parizieni ai scrisului
vremii. Cu care a stat de vorbă, ca între specialişti.

„Revenind la interlocutorii mei, cu Gaetan Picon am
comunicat foarte bine, s-a legat chiar un fel de prietenie.
M-a invitat chiar de câteva ori la el acasă..., locuia într-un
fel de mansardă deloc sărăcăcioasă, plină de tablouri ale

unor mari pictori ai secolului al XX-lea francez. Şi, ca din
orice atelier cu acoperişul de sticlă, se vedeau de acolo
acoperişurile celorlalte case pariziene, cu o mare
deschidere spre panorama Parisului. Era deci o
atmosferă foarte intimă şi acest om avea un fel de
tandreţe care care permitea comunicarea...”.  Un
instrument de lucru excepţional pentru înţelegerea
întregului literaturii române este Dicţionarul analitic de
opere literare româneşti (Coordonare şi revizie
ştiinţifică, Ion Pop). Universitarul  urmează şi aici o
tradiţie majoră a universităţii clujene.

4. Literatura  unei generaţii
ecitesc Poezia unei generaţii(1973) nu doar cu
sentimentul că volumul   îl leagă de un proiect
cultural major – aş spune de un timp al

scrisului, de un moment înalt al spiritului tânăr.
Fenomenul Echinox numeşte disciplina universitară pe
care doar Clujul o putea propune, ci şi de relaţia pe care
liderul grupului o putea stabili. Nu ştiu dacă Ion Pop
trăieşte „într-o mansardă deloc sărăcăcioasă” cu o
deschidere către panorama Clujului, dar cred că poetul-
director a creat în grupul revistei „o atmosferă foarte
intimă” cu o „tandreţe care permitea comunicarea...”.
Cred că ideea de comunicare între pedagogul poet şi
literaţii de performanţă ai tinerei generaţii, solidaritatea
dintre profesor şi studenţi a realizat în oraşul cultural  un
moment de referinţă.

După trei decenii, Ion Pop realizează, întâi,
Antologia Echinox şi apoi, Echinox. Vocile poeziei,
studii în care se opreşte asupra fiecăruia dintre cei care
au ilustrat, de-a lungul timpului, „fenomenul Echinox”.
Partitura memorialistică nu e inflamată de nici un
orgoliu; bunul simţ, modestia, echilibrul, dau măsura
fiecărei pagini. Doar este cuvântul-cheie al reducţiilor:

„Căci, aşa cum am mai observat şi aşa cum s-a notat
în mai multe rânduri, scrie Ion Pop,  gruparea „Echinox”
şi-a propus de la început să asigure doar (s.n.)un spaţiu
de exersare a talentelor nou apărute printre tineri, mai
ales studenţi, fără  nici o constrângere programatică”. Şi,
cu precizările necesare:

„Numai spiritul critic lucid şi neconcesiv, educat în
Universitate, a încercat să funcţioneze ca instrument de
conştientizare a unor moduri personale de a scrie, cu
cerinţe care au trecut, în timp, de la nişte îndrumători, şi
ei tineri, către încăperile intimei meditaţii asupra
propriilor posibilităţi şi unelte de expresie”.

Criticul e la zi, citeşte tot, şi cărţile celor care au
împlinit patru decenii de scris şi cărţile celor foarte tineri
– ale ultimului val. În primele profiluri din Echinox.
Vocile poeziei (Dinu Flămând, Adrian Popescu,  Ion
Mircea) momentele confesive alternează cu judecăţile
profesorului:

„Dinu Flămând deschidea cu versurile din Apeiron
(1971) seria de cărţi ale poeţilor formaţi în cercul revistei
Echinox, pe care o vor continua, în acelaşi an, Ion Mircea
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şi Adrian Popescu. În această emblematică treime
exchinoxistă, în care unul din foarte tinerii confraţi
anunţa un mare, aproape ascetic elan purificator al fiinţei
fascinată de figura cristalină, astrală şi muzicală a lumii,
iar celălalt se închina cu o umilinţă franciscană în faţa
miracolului de fiecare zi al făpturii surprinse în
proaspete şi fragede trăsături de acuarelă, Dinu Flămând
propunea o altă nuanţă a ceremonialului liric: pătrunsă
de seve telurice mai  aspre....Strămoşul încă apropiat,
Lucian Blaga, îşi suna astfel încă de trei ori cuvântul în
ecouri puternic individualizate , arhetipalul impunându-
şi mai devreme sau mai târziu, pecetea asupra
momentului existenţial”. Ceea ce nu înseamnă că
amintirile nu au încărcătura lor de superlative – desigur
necesare:

„Trec anii, iată, şi pentru poeţii cei mai tineri, printre
care îl aşez şi  pe Ion Mircea, încă unul de la 47 şi de la
„Echinox”-ul dintâi. Înainte de a i se tipări prima carte –
Istm, în 1971 – scrisesem şi despre el ca despre  alţi doi-
trei confraţi  aflaţi în preajma debutului, un soi de
„prefaţă”:  eram sigur, de la primele semne ale marelui
său talent, că va izbândi”.  Şi, cu aceeaşi modestie, o
istorie a „grupului”:

„De autorul Umbriei, cartea de debut din 1971, mă
leagă o emoţie specială: prima lui pagină de poeme a
tipărite în revista studenţilor a apărut în numărul 2, din
februarie 1969,  adică cel de la care preluam conducerea
Echinoxului, după începutul frumos şi dificil marcat de
colegul său, doar cu un an mai vârstnic, Eugen Uricaru.
Acele versuri, mai toate antologice, m-au convins de la
prima lectură că avem în faţă un poet adevărat, cu o voce
proaspătă’ şi nouă, în stare să treacă dincolo de mode şi
timp”.

3. Vremea mărturiilor
niversitatea din Cluj are o istorie senzaţională,
îmi permit să scriu aici. Vocaţie de întemeietori
au avut toţi cei care, între 1919 şi 1947, au creat o

Universitate, un stil de a fi în cultură, un fel de a învăţa şi
de a educa.  Fisura de la 1948 nu a fost acoperită foarte
uşor, dar devoţiunea faţă de profesori – de pedagogi -,
solidaritatea cu Institutia au rămas. Noii veniţi, cei care
puteau să restituie Universităţii statutul ei, au început
prin literatură; literatura era culoarul pe care se putea
respira un pic mai uşor în anii cincizeci, la începutul
anilor şaizeci ai culturii române. Filiala Uniunii
scriitorilor, revista „Steaua” erau  asigurau autoritate şi
succes. Puteau susţine anumite proiecte. Mulţi
universitari au început prin a fi scriitori sau, cel puţin, au
încercat să se afirme legaţi de mediile literare „noi”. Fără
să abandoneze  alianţele literare ofertante, au realizat,
prin universitate, stabilizarea  tradiţiei culturale clujene.
Au devenit modele pentru studenţii din care şi-au ales
„universitarii”. Mircea Zaciu, de pildă, a fost un astfel de
model. ”Cine îl cunoaşte cât de cât pe profesorul Mircea
Zaciu, scrie Ion Pop ( Însemnări din deceniul

„satanic”)ştie cât de atras de „societate” este acest om
foarte selectiv şi exigent în relaţiile cu ceilalţi, cel puţin
rezervat faţă de prezenţele inoportune, sau preferând
unei false comunicări retragerea solitară. Cititorii
criticului literar au putut simţi la fiecare lectură a cărţilor
sale această profundă nevoie de dialog nu doar cu
operele, ci şi cu oamenii din spatele lor, cu lumea în care
au trăit”.

De ce acest bărbat exemplar al Universităţii clujene
n-a devenit scriitor? De ce a întrerupt, în anumite
momente, dialogurile? Mi se pare demn de subliniat
faptul că Ion Pop n-a dorit să întrerupă dialogurile, nici
cu  prietenii lui, nici cu profesorii săi. Nici cu publicaţiile
de referinţă ale Universităţii. Citesc cu bucurie Studii
literare, seria nouă girată de profesorul Ion Pop.  Primele
numere apăruseră în 1942, 1943 la Sibiu apoi în 1948 la
Cluj, sub conducerea lui Dimitrie Popovici. Când, în
1960, am intrat la Facultatea de filologie a Institutului
pedagogic din Timişoara foştii studenţi de la Cluj, acum
lectori la Timişoara (Eugen Todoran, Lucia Jucu
Atanasiu etc), ne recomandau revista cu un entuziasm
ieşit din comun: era bibliografie obligatorie, dar numai
pentru cei demni să o citească! Era realizată chiar de
Dimitrie Popovici!

Citesc în câteva articole ale prietenilor, ale foştilor
colegi  ale lui Ion Pop (scriitori/cărturari care au stat
lângă el ani în şir: mai multe decenii)  că nu l-au văzut pe
profesor furios decât o singură dată: atunci când a fost
scos la pensie. Atunci când se are loc o asemenea
excludere, înseamnă că în  cultura noastră (şi de ce nu, a
lumii) au avut mutaţii pe care omul tradiţional nu le mai
poate suporta în linişte. Şi nu le mai poate înţelege.
Omul tradiţional,  sau cărturarul datoriei, care a mizat pe
ordinea acestei lumi – constructorul venit din Nord ca să
definească,  nu-i aşa, un oraş al culturii.

(continuare în ediţia următoare)
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Mihaela ALBU

Personalitatea
lui Virgil
Ierunca şi
lupta împotriva uitării
Introducere

a o întrebare a lui Gabriel
Liiceanu către Monica
Lovinescu asupra determi-

nării întregii sale activităţi, precum
şi cea a lui Virgil Ierunca, insistând
pe faptul că ei doi au pus „cu
obstinaţie accentul […] pe problema
uitării şi a memoriei”, aceasta
răspunsese ferm: „Lucrul cel mai
urgent. Să nu uităm. Să nu uităm
împreună!” (Liiceanu, 2003: 12). Într-
o conversaţie cu Elena Ştefoi,
Ierunca se referea de asemenea la
uitare, chiar la o „pedagogie a uitării”,
cum o numeşte la un moment dat,
caracterizând situaţia pe care o
găsise, din nefericire, în România
postrevoluţionară: „...azi se uită
chiar foarte multe lucruri. Ba chiar
asistăm la o pedagogie a uitării, bine
întreţinută de noua putere, aşa că
putem vorbi chiar de o voinţă de clasă
a uitării. Deci trebuie să ne

împotrivim acestei uitări” (Ierunca,
2000: 354). Prezervarea memoriei,
cunoaşterea trecutului – nu atât
pentru răzbunare, cât ca un mijloc
împotriva nerepetării – au fost
pentru neobosiţii „ostaşi” care au
luptat în exil cu arma cuvântului un
ţel permanent.

În numele acestui îndemn al lor
se înscrie şi articolul de faţă,
rememorarea personalităţii lui Virgil
Ierunca impunându-se ca o datorie a
celor de astăzi.

Cunoscut îndeosebi ca luptător
activ cu arma cuvântului, prin
scrierile sale, prin înfiinţarea de
reviste, prin încercarea permanentă
de a atrage atenţia Occidentului
asupra dramei poporului său,
Occident marcat de o permanentă
„nepăsare frivolă”19 (Ierunca, 2000:

19 „Franţa, ca mai tot Occidentul, era
dominată intelectual până prin anii ’70 de
conjuraţia cripto-comunistă, de « tovarăşii de

41), Virgil Ierunca rămâne una
dintre figurile importante ale
culturii româneşti din exil.

1. Exilul românesc: sens
şi determinare

robabil că românii nu au
avut niciodată vocaţia
exilului. Istoria – care le-a

fost parcă totdeauna potrivnică,
materializată în timpurile moderne
de comunismul adus de tancurile
sovietice cu tot ceea ce a urmat – i-a
determinat însă pe mulţi să plece şi
să-şi asume riscul de a trăi pe
pământ străin. Exilul politic a durat
până în 1989. După 1990, plecarea a
avut de cele mai multe ori alte
motivaţii, în principal unele
economice.

drum » care confiscaseră « sensul » istoriei
(Ierunca, 2000: 348).
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S-a definit în diferite feluri
situaţia celor plecaţi din ţară şi
trăitori în alte spaţii geografice.
Criteriul a fost mai ales în funcţie de
motivaţiile acestei plecări. Într-un
cunoscut şi frecvent citat articol din
numărul dublu al revistei „Secolul
20” având ca temă exilul, Laurenţiu
Ulici sintetizase varietatea acestora,
nediferenţiind însă semantic
termenul:

Exilul ca fugă, exilul ca fugărire,
exilul ca sancţiune, exilul ca opţiune,
exilul ca aventură, exilul ca destin. Şi
încă: exilul ca salvare, exilul ca
regăsire. Apoi: exilul din motive
politice, exilul din motive econo-
mice, exilul din motive personale,
exilul din motive psihologice. Şi
încă: exilul din dor de ducă, exilul
din lehamite, exilul din întâmplare.
Şi iarăşi, exilul din frică, exilul din
curaj. (Ulici, 1997-1998: 14).

În schimb, într-un documentat
volum dedicat exilului românesc,
cercetătoarea Eva Behring departaja
ferm termenii şi subsuma categoriei
de exilaţi numai pe cei supuşi la
„asuprire, urmărire politică, discri-
minare, închisoare şi ameninţare cu
închisoarea, interdicţie de publicare
şi cenzură – cu alte cuvinte motive
politice şi cultural politice pentru
expulzare sau pentru a lua propria
decizie de părăsire a ţării”. Acestea
sunt acele „determinante indispen-
sabile” sub care va considera
cercetătoarea că poate fi subordonat
lexical termenul de exil (Behring,
2001: 12).20

Un astfel de exil a cunoscut şi
Virgil Ierunca, acesta fiind unul
dintre cei care, o dată rămas în
Franţa din motive politice, nu s-a
mai putut niciodată întoarce în
România înainte de 1989. Alături de
Monica Lovinescu, el şi-a dedicat

20 La exilul „asumat din raţiuni de ordin
politic”, determinat de „utopia negativă” a
celor 50 de ani de comunism se referea şi
Ştefan Stoenescu în prefaţa la volumul Timpul
– rană sângerândă. (Stoenescu: „Destin poetic
românesc: 1944-2004 – în Statele Unite şi
Canada”, prefaţă la vol. Stănescu, 2006: v).

apoi în lumea liberă întreaga viaţă
unei activităţi în care cultura va fi
subsumată politicului. De aceea, nu
o dată Monica Lovinescu afirmase că
tot ceea ce au întreprins în exilul
parizian a fost dedicat „răscum-
părării tăcerii care se întindea
asupra ţării”. După cum se ştie,
ambii, la plecarea la Paris, îşi axau
cu deosebire preocupările literare pe
cultura franceză. Depărtarea, dar
mai ales situaţia din România căzută
sub dictatura comunistă le-au
determinat o acţiune concentrată de
luptă, microfonul, ca şi publicaţiile
româneşti de pe toată suprafaţa
globului devenind pentru ei teren
propice în dezbaterile culturale cu
permanent subtext politic în
sprijinul ţării. „Odată aflat în exil,
toată această pasiune era pusă în
paranteza unei absenţe de toate şi de
tot” (Ierunca, 2000: 368).
„Convertirea la România”, aşa cum
singur îşi mărturiseşte mutaţia de
gând şi faptă, are astfel loc, în exil, în
grad absolut. În volumul intitulat,
cum altfel decât Româneşte, scriind
despre o reprezentare grafică a
ţării21 aparţinând lui G.M.
Cantacuzino, această „convertire”
devine mult mai explicită:

Când am citit – în exil – această
frază de « izvor » şi de « popas » a
lui G. M. Cantacuzino, s-a instalat în
mine pentru multe zile un fel de
oprire ciudată, un fel de ceaţă surdă
pentru toate ispitele spirituale ale
Parisului. Parcă cineva zăvorâse în
mine fervoarea cunoaşterii, izvorul
zilnic de a rodi ziua. Revolta însăşi
pe care o port cu venin şi
răspundere era întreruptă. Totul nu
era decât privire – privire pură peste
mine şi peste timp – spre România
(Ierunca, 1991: 58).

Astfel, de la „Cum poţi să fii
român?” la Ierunca vom întâlni
forma imperativă „Cum poţi să nu

21 „Dacă ar trebui să rezum în sinteza unui
scris hieroglific noţiunea cuvântului
« Românie », aş tăia o linie orizontală care ar
înfăţişa zarea neţărmurită a câmpiei noastre
cu unghiul ascuţit al unei cumpene de puţ.”
(Ierunca, 1991:  58).

fii român?!”, afirmaţie care-i va
deveni crez permanent.

2. Identitate românească
în exil

onştiinţa identităţii, a
apartenenţei la cultura ţării
pe care fuseseră nevoiţi de
condiţiile istorice să o
părăsească devenise pentru

mulţi intelectuali unul dintre
elementele principale ale vieţii în
exil. Ei ştiau că distrugerea în
condiţiile totalitarismului a tot ce era
istorie şi spiritualitate româneacă
avea ca obiectiv major dizolvarea
fizionomiei identitare a naţiunii.
Misiunea pe care şi-o asumaseră cei
ce foloseau arma cuvântului va fi de
aceea tocmai ceea ce vom găsi scris
în „Cuvântul înainte” la primul
număr al revistei „Destin”. Astfel,
principalul obiectiv al celor ce
făuriseră publicaţia va fi să aducă în
expresie esenţele ultime, vitale, ale
sufletului unui neam/..../ pe linia
permanenţelor sale istorice.“ Mesajul
lor angaja o participare „nu numai la
drama în sine, ci la consecinţele ei
viitoare, la plămădirea formelor de
mâine pentru că numai astfel – se
afirma în continuare – putem rămâne
credincioşi postulatelor majore ale
culturii noastre, aşa cum s-a manifestat
ea, de la Mihai Eminescu încoace: o
cultură cu posibilităţi universale, cu
responsabilităţi universale (…).
Generaţia noastră – se sublinia în

C



758 vol. 22, 97-98-99| iulie-august-septembrie 2012

finalul textului – poartă obligaţia
istorică de a se fixa, dincolo de drama ei
contingentă, pe constantele permanente
ale viitorului românesc („Destin”,
1951: 3).

Apărarea memoriei va însemna
astfel apărarea identităţii naţionale
şi va reprezenta – în viziunea celor
„desţăraţi” – supravieţuirea a ceea
ce ei înţelegeau că este – în esenţa ei
– însăşi fiinţa românească.

2. 1. Virgil Ierunca şi limba română
– garant al identităţii

În scrierile lor, în publicaţiile pe
care – cu mari sacrificii materiale –
au reuşit să le editeze, fie că va fi
vorba despre „Luceafărul”, „Caete
de dor”, „Limite”, „Destin”, „Cuget
românesc”, „Ethos”, „Revista Scri-
itorilor Români”, mai târziu
„Agora” ori revista căreia i s-a dat
chiar numele de „Fiinţa
românească”, în fiecare dintre ele se
face simţită vibraţia înaltă a acestui
crez pe care – între primii – îl
formulase Virgil Ierunca. Dar – într-
o formă sau alta – îl regăsim mereu
în oricare dintre paginile scrise sau
îngrijite de toţi scriitorii români. Iată
de ce, dorind să-l portretizeze pe
luptătorul asiduu întru promovarea
culturii române, întru păstrarea
identităţii, pe neobositul ctitor de
publicaţii româneşti în exil care a
fost Virgil Ierunca (pentru care
limba română devenise obiectul de
cult ce exclude nepăsarea sau
neglijenţa), Gheorghe Grigurcu
considera suficient să-i reproducă
cuvintele: „Aici, în exil, limba română,
ale cărei tării şi adâncimi le-am
descoperit cu o pasiune şi o dragoste pe
care nu mi le bănuiam, îmi interzice
improvizaţia, graba, pocirea prin
contaminare”(apud Grigurcu, 2000: 7,
s.n.).

Gradul de percepere a limbii
române la care ajunsese Ierunca se
observă şi din reflecţiile făcute în
jurnal în urma lecturii unui text de
critică literară al lui Vladimir
Streinu:

Cu câtă nepăsare se scria totuşi
în critica noastră bună! Streinu
redijează, iar zilele trecute citeam în

Perpessicius a schimba de. Probabil că
în acelaşi păcat aş fi căzut şi eu, dacă
aş fi rămas în ţară, mai ales din
cauza lecturilor mele abuzive în
franţuzeşte. (...) Aici, în exil, limba
română, ale cărei tării şi adâncimi le-
am descoperit cu o pasiune şi cu o
dragoste pe care nu mi le bănuiam,
îmi interzice improvizaţia, graba,
pocirea prin contaminare. (Ierunca,
2000: 310).

Desigur, distanţa oferă perspec-
tivă. Nu e de mirare, aşadar, că,
datorită acestei griji faţă de cuvânt,
faţă de exprimare, Virgil Ierunca va
lăsa pagini scrise într-o limbă
română de o mare frumuseţe.

3. Jurnalul de exil –
martor şi document

ntr-una dintre scrisorile către
prietenul (numit nu de puţine
ori „frate”) Mircea Popescu

(din 21 aprilie 1965), Ierunca făcea
referire la destinul său determinat
de istorie. O parte din acest destin
îl cunoaştem din Jurnalul publicat
fragmentar în presa exilului (şi
adunat într-un volum după 1990,
sub titlul Trecuta-au anii), dar şi din
interviuri ori din relatările celor
apropiaţi.

Ca şi atâţia alţi scriitori-
prieteni, cărora le-a conturat
personalitatea ori le-a analizat
opera, Virgil Ierunca a avut
neşansa – ca om, ori poate şansa –
ca intelectual, să trăiască în „spaţiul
de ruptură şi dor, de priviri mari”
ori de „spaţiu privilegiat al
existenţei”, cum singur va defini
exilul.

Plecând cu o bursă la Paris,
hotărârea de a rămâne în capitala
Franţei i-a fost impusă de
evenimentele istoriei. Foarte curând
avea să înţeleagă toată tragedia care
se abătuse asupra ţării sale, să
înţeleagă sovietizarea şi încercarea
de desfiinţare a tot ceea ce însemna
identitate românească. Chiar dacă
nu a dat publicităţii toate
consemnările din perioada

neînchipuit de lungă a exilului, ceea
ce a hotărât să ne lase să vedem se
constituie ca documente de mare
importanţă pentru cunoaşterea
realităţilor – deopotrivă istorico-
politice, de interes general, cât şi pe
cele personale, strâns legate însă de
aceste realităţi. Un aspect este cel
legat de sărăcia în care se zbăteau
atât el, cât şi toţi cei rămaşi22. Şi
totuşi, nu despre existenţa dificilă
vorbeau la întâlnirile lor intelectualii
români, ci despre „rezistenţă, mai
ales de rezistenţă” (Ierunca, 2000:
19). Legat de aceasta, va fi
permanent verbul a face: „Vreau
mereu – prosteşte – să fac ceva, să
facem ceva pentru această Românie
pe care o descopăr după ce am
pierdut-o”23 (Ibidem: 20). O altă
mărturisire o vom întâlni în cadrul
rubricii „Cronica” din „Caete de
dor”. Prezentarea făcută editurii ce
purta nume simbolic, „Cartea
pribegiei” este pusă în paralel cu
romanul La vingt-cinquième heure
(des criticat şi în Jurnal) şi considerat
„o afacere”:

Aşadar, exilul e pentru unii
dintre exilaţi responsabilitate şi
suferinţă. Pentru că în exil suferinţa
apare ca expresie de a fi, iar
responsabilitatea ca expresie de a
face. Evident că sunt mulţi care se
alătură acelui tărâm inautentic de a
avea. Însă aceştia nu au nimic de-a
face cu statura exilului. De aceea
focarul de tipăritură românească –
e vorba de „Cartea Pribegiei” –
răspunde economiei spirituale a
exilului, altfel decât La vingt-
cinquième heure, ca să luăm un

22 „Cum intră pe uşă (Cismărescu), se sperie
de mansarda mea minusculă, sucită ca un
romb pocit, neîncălzită, înecată de cărţi şi de
praf.” (Ierunca, 2000: 19). Iar altădată notează:
„Guturai (al patrulea în iarna fără foc)”
(Ibidem: 41).
23 „România a devenit pentru mine logodnă şi
locuire. De atunci locuiesc în România. Am
semnat şi un contract de locuire. Mi-am
propus să nu fac ceva împotriva celor care îmi
furaseră ţara. Să strig în pustiu şi să scriu – fie
şi pe ziduri – împotriva cotropitorilor
(dinlăuntru sau din afară), va întări Ierunca
notaţiile din Jurnal în interviul cu Octavian
Paler, după întoarcerea sa în ţară (Ibidem:
348).

Î
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exemplu de întristată deosebire.
„Cartea Pribegiei” e suferinţă şi
responsabilitate românească”
(Ierunca, în „Caete de dor”, vol II:
92)

4. Virgil Ierunca şi
vocaţia editării de
publicaţii

arcurgând caseta de
redacţie, precum şi sumarul
celor mai importante

publicaţii româneşti apărute în alte
spaţii geografice, se observă dintru
început rolul cu totul special  de
animatori, iniţiatori şi contributori
cu articole şi texte literare propriu-
zise ale celor mai de seamă
reprezentanţi ai exilului – Mircea
Eliade, Virgil Ierunca, Monica
Lovinescu, Vintilă Horia, Alexandru
şi George Ciorănescu, Al.
Busuioceanu, George Uscătescu,
Mircea Popescu, Ştefan Baciu ş.a.
Printre aceştia, probabil că cel mai
important rol în activitatea de
iniţiere şi editare a presei literare din
exil i-a revenit lui Virgil Ierunca24.
Privind retrospectiv, contabilizând
numărul revistelor înfiinţate sau
redactate de el, putem afirma că
aceasta i-a fost o adevărată vocaţie.

Cel care urmăreşte astăzi presa
din exil, în special cea de dinainte de
1989, nu va fi mirat să întâlnească
numele său deopotrivă în spaţiul
european, dar şi în cel de pe
continentul american. A publicat
foarte mult, a fost o prezenţă
permanentă în revistele româneşti
(de la cele înfiinţate de el la Paris,
până la cele din Spania, Italia,
Germania, dar şi din Statele Unite,
Mexic ori Brazilia), dar nu s-a
rezumat niciodată la atât. Deşi
condiţiile socio-politice erau
neaşteptate şi dificile, iar cele
materiale se arătau extrem de grele,

24 Desigur, la începutul exilului, Virgil Ierunca
a stat alături de Mircea Eliade, cel care a avut
permanent în vedere valoarea importantă a
culturii în promovarea ţării şi pentru
coagularea forţelor exilului românesc.

tânărul Ierunca va face multe
sacrificii pentru a înfiinţa sau a
contribui la înfiinţarea multor
publicaţii ale exilului.

4.1. „Luceafărul” (1948-1949) – cea
dintâi revistă literară a exilului
românesc

O primă contribuţie în exil este
revista Luceafărul, cea dintâi revistă
literară a exilului românesc, editată
la iniţiativa şi cu contribuţia
generalului Rădescu, de către
Mircea Eliade, secretar de redacţie –
Virgil Ierunca. Revista apare în
noiembrie 1948 la Paris, foarte
curând după ce realizatorii acestei
importante (şi necesare!) acţiuni
culturale se stabiliseră în Franţa.
Publicaţia nu a avut, din păcate, o
viaţă lungă, fiind oprită, din lipsă de
fonduri, după doar două numere.
Referitor la greutăţile financiare pe
care le întâmpinaseră în tipărirea
revistei, o informaţie direct de la
sursă este edificatoare. Iată ce nota
Virgil Ierunca în Jurnalul său, la
data de 8 iunie 1949: „Tipografia
cere o sumă mult prea exagerată
pentru numărul 2 al Luceafărului. Îl
opresc din lucru fiindcă nu ştiu cum
vom putea plăti. Mircea Eliade
suferă.”25 Despre rolul major al
scriitorilor, al intelectualilor  angajaţi
în acţiunea de conştientizare a
occidentului (dar chiar şi a

25 Fragmentul acesta şi cel următor au fost
publicate pentru prima dată în Revista
Scriitorilor Români, nr. 3/ 1964: 151.

conaţionalilor din exil) asupra
tragediei poporului român, de
informare asupra catastrofei
culturale petrecute în ţară, ca şi
despre acţiunea de strângere a
forţelor emigraţiei pentru
promovarea culturii noastre, vom
găsi frecvente pagini în
„Luceafărul”. „Cuvântul de
început”, nesemnat, trasează firesc
obiectivele urmărite prin publicarea
articolelor, a studiilor, a prozei sau
poeziei, precum şi a tuturor
informaţiilor de ordin cultural. O
afirmaţie esenţială în acest sens este
aceea în care se menţionează expres
că „toţi (scriitorii români din exil,
n.n.) simt nevoia să păstreze
legătura vie cu limba, arta şi cultura
românească.” Editorii (şi, desigur,
colaboratorii) se vor declara
„scriitori angajaţi”, de vreme ce –
din exil – vor lupta împotriva
comunismului care a dus la „cea mai
gravă criză pe care a cunoscut-o
neamul românesc” şi aceasta nu atât
în ocuparea pământului, cât în
„batjocorirea sufletului”, în
„nimicirea spiritualităţii noastre
autentice.” Scriitorii şi-au propus de
asemenea să conştientizeze
Occidentul (dar şi pe unii dintre
conaţionali) nu numai asupra
situaţiei tragice prin care trecea ţara
lăsată pradă ocupantului sovietic,
dar şi asupra valorilor culturale
europene pe care luptau să le
continuie în noile condiţii. De aceea,
în „Cuvântul de început” se afirmă
la un moment dat:

Redactorii acestei reviste îşi dau
prea bine seama că nu pot reprezenta
întreaga literatură română, dar ştiu că,
adunându-se laolaltă, vor putea oglindi,
prin multiplicitatea tradiţiilor literare
de la care se revendică, o imagine, oricât
ar fi ea de palidă, a bogăţiei şi varietăţii
curentelor culturale româneşti. În
paginile revistei îşi vor da, aşadar,
întâlnire toţi scriitorii români de peste
hotare, oricât de diverse ar fi idealurile
lor estetice şi de antagonice perspectivele
lor spirituale. Colaborarea aceasta nu
are numai meritul de a reflecta
pluralitatea orientărilor noastre literare.
Strângerea scriitorilor laolaltă

P
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dobândeşte şi o semnificaţie de strictă
actualitate: ea mărturiseşte credinţa lor
în libertate…” („Luceafărul”, 1948: 4).

Ca structură, primul număr al
revistei nu este divizat pe rubrici
diverse, titlurile articolelor, frag-
mentelor de proză sau poezie fiind
cuprinse în sumar unul după altul.
La numărul al doilea, după o
structură asemănătoare, apar şi
rubricile „Presa străină despre
scriitorii români”, „Glossarium” şi
„Diverse”. Tematic, revista cuprinde
studii şi eseuri culturale, precum şi
articole polemice de tipul Sovie-
tizarea culturii române, semnat de
Iosif Moldoveanu (pseudonimul lui
George Ciorănescu), Sovromcultura
(nesemnat, dar aparţinându-i lui
Virgil Ierunca, după cum
consemnează în jurnalul amintit26),
Închiderea şcolilor franceze de Ilie
Oprea, Confluenţe de Alexandru
Andronic (pseudonimul lui Virgil
Ierunca). Acestea sunt piloni
importanţi care, prin dezvăluirile
concrete despre aspectele politice,
sociale şi culturale din ţară, dau
orientarea generală asupra atitudinii
anticomuniste a membrilor redacţiei.
Rusificarea culturii noastre va fi
permanent pus în discuţie, autorii
scoţând în evidenţă pericolul
pierderii identităţii naţionale şi a
îndepărtării de cultura romanică
occidentală.

Câteva date despre avatarurile
istoriei acestei prime reviste
culturale, ca şi despre aprecierile
asupra ei – desprinse din jurnalul lui
Ierunca27 – vor aduce un plus de

26 „Colaborarea mea va fi insignifiantă. O
simplă Notă despre degradarea morţii, alta
despre cele două procese (Mindszenty şi
Kravcenko) şi notele, cele mai multe, sub
titlul Sovromcultura”, va mărturisi Ierunca în
jurnalul său (Ierunca, 2000: 32).
27 Comentând o scrisoare a lui Constantin
Amăriuţei, în care acesta îi mulţumea pentru
trimiterea „Luceafărului”, Ierunca va scrie:
„acceptă numai colaborarea mea şi se
indignează pentru tot ce nu-i aduc paginile
revistei. Rămân pe gânduri. O revistă nu e
niciodată o reuşită absolută. Mai ales în exil
unde se strâng laolaltă puţini. Atât cât se
găsesc. Şi eu cred că aşa cum se prezintă
Luceafărul, nu e rău. Nu înţeleg cum a trecut
atât de repede prietenul meu peste eseul lui

informaţie şi despre cei care au
trudit la editarea şi difuzarea
Luceafărului, dar şi despre perioada
în care aceasta a apărut28.

Ceea ce se cuvine subliniat este
faptul că, deşi cu o viaţă foarte
scurtă, această publicaţie este o
revistă care trebuie să rămână în
istoria literaturii noastre nu numai
ca deschizătoare de drumuri, ca
simbol al unei „rezistenţe româneşti,
mai puţin zgomotoase, dar cu atât
mai profundă”, ca simbol al acelei
preocupări majore „de a păstra
graiul românesc şi de a continua aici
tradiţia literelor noastre”, după cum
o apreciase scriitorul şi omul de
aleasă ţinută, prieten şi colaborator
al lui Eliade, Ioan Cuşa (în
„Anotimpuri”, ian.-martie 1955,
apud Florescu: 2009: 343), dar şi ca
un început în activitatea de editor de
reviste în exil a lui Virgil Ierunca.

4.2. „Caete de dor. Metafizică şi
poezie” (1951 –1960)

Dacă pentru „Luceafărul” Virgil
Ierunca ajutase la redactarea revistei,
semnând în paginile acesteia cu
pseudonim, o dată cu „Caete de

Alexandru Busuioceanu, peste nuvela lui
Mircea Eliade şi peste Fragmentele lui Emil
Cioran, de pildă.”  La pagina 29
consemnează, de asemenea: „Două ore mai
târziu la Mircea Eliade, care mă iniţiază în
tehnica „secretariatului general” al
Luceafărului. Mergem apoi la librăria „Maison
Neuve”, de pe bulevardul Saint-Germain,
unde e depozitată revista. Îmi arată factura.
Mă sperii: primul număr a costat 200.000 de
franci.” A doua zi (3 martie 1949) va nota:
„Fac pachete pentru românii din America cu
Luceafărul la „Maison Neuve”. Eliade a ţinut
să mă avertizeze să nu mă simt umilit fiindcă
şi el şi Cioran s-au dedat la acest sport al
rezistenţei.” (Ierunca, 2000: 30). În continuare,
pe 7 martie: „Seara la Mircea Eliade. Triem
versuri pentru numărul 2 al Luceafărului şi ne
înspăimântăm de ce pot scrie unii dintre
„contemporanii” noştri. În schimb, poemele
lui Stamatu, şi de data aceasta, excepţionale.”
(Ierunca, 2000: 32).
28 Pentru o cunoaştere mai detaliată a
conţinutului revistei, ca şi a unor fragmente
reprezentative din articolele, poezia şi proza
publicate în „Luceafărul”, v. monografia
Reviste literare ale exilului românesc –
Luceafărul (Paris, 1948-1949) – o restituire,
publicată la editura „Ideea europeană” în
2009. Autori: Mihaela Albu şi Dan
Anghelescu.

dor” el îşi va folosi numele real,
fiind în acelaşi timp şi fondatorul, şi
redactorul principal al publicaţiei.

Contribuţia sa nu s-a rezumat
însă la atât. Alcătuind revista (la
numerele 1 – 7, alături de Constantin
Amăriuţei, iar apoi singur), Ierunca
a fost şi finanţator al publicaţiei,
chiar dacă viaţa exilatului era în acea
vreme încă plină de lipsuri. În
jurnalul său întâlnim adesea referiri
la greutăţile întâmpinate în editarea
„Caetelor de dor”, de la refuzul unor
conaţionali de a ajuta (care ar fi avut
cum, dar erau ori indiferenţi, ori se
temeau de concurenţă) şi până la
privaţiunile materiale (în primul
rând ale sale, dar şi ale lui C.
Amăriuţei la început).

O altă informaţie de istorie
literară (privind atitudinea unor
intelectuali români din exil faţă de
revistă şi în primul rând
scepticismul acestora, dar şi
hotărârea lui Ierunca de a reuşi,
deopotrivă cu intransigenţa sa) o
aflăm tot în jurnalul citat. Aici, în
data de 16 aprilie 1951, Ierunca
notează:

Vona îmi trimite 5000 de franci
pentru Caete de dor. Sunt obligat să-i
trimit înapoi. Îi propusesem să se
alăture echipei noastre, A refuzat,
explicând că nu vede în iniţiativa
noastră o „importanţă obiectivă”.
Poate că e mai bine aşa pentru ca
aceste Caete să apară numai din
sărăcie. Risc să devin orgolios
tocmai din pricina piedicilor puse de
prietenii noştri, scriitori.
Dimpotrivă, oamenii simpli sunt cu
totul alături de noi – ca Nicolae
Dănilă care s-a oferit să „tragă” foaia
la Creditul Minier pe propria sa
oboseală” (Ierunca, 2000: 206).

Mai mult chiar. Într-o singură
frază, el îşi consemnează şi
motivaţia de a edita o nouă revistă,
cu un subtext de neacceptare a
conţinutului şi orientării presei
româneşti din exil de la acea dată:
„... apărem pentru a pune distanţe.”
(Ibidem: 207).

În primul an, „Caetele …” au
avut o apariţie trimestrială, apoi
bianuală, dar cu numărul de pagini
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sporit, ajungând până la 13 apariţii.
„Nota” de deschidere a primului
număr, un fel de articol program,
informează direct cititorul asupra
situaţiei celor care o editau, dar şi –
în direcţia propusă adesea de Eliade
– asupra valorii culturii, a spiritului
în lupta de păstrare a identităţii de
către exilaţi:

Caetele acestea sărace apar fără
un „cuvânt de început”. Pentru că
ele vorbesc celor puţini. Acelora care
în libertate şi râvnă probează vrerea
de dăinuire a cuvântului şi gândului
românesc. Acelora, mai cu osebire,
care aici şi acum, inaugurează o altă
prezenţă în vreme, aceea de a
substitui categoriei politice,
dimensiunea de risc şi substanţă a
spiritului.

Textul trimite cititorul la aceeaşi
constantă preocupare – păstrarea
limbii şi continuarea moştenirii
culturale, în termenii redacţiei
aceasta fiind „vrerea de dăinuire a
cuvântului.”

Prin simpla comparaţie cu
„Luceafărul”, această nouă
publicaţie se dovedeşte a fi un real
progres (chiar dacă era „o revistă
neimprimată, trasă pe stencile
(şapirograf)”, după cum ne-o descrie
cel ce se auto-numeşte cu modestie
„co-director”, Constantin Amăriuţei,
în aceleaşi „Simple amintiri despre
începuturile Caetelor de dor”. Nu cred
că se poate afirma în exclusivitate că
progresul de conţinut al Caetelor …
s-ar datora faptului că Ierunca a
câştigat experienţă cu prima revistă,
deoarece se ştie bine că el avea
„şcoala” editării încă din ţară, unde
publicase în 1942 revista „Alba-
tros”29 (împreună cu Geo

29 Despre „Albatros” rememorează şi colegul
de facultate al lui Ierunca, exilat la rândul său,
Pavel Chihaia, în mai sus citatul număr al
„Jurnalului literar” din iulie 2000. Iată ce
povesteşte Pavel Chihaia, referitor la revista
menţionată, dar şi la alte publicaţii: „În al
treilea an de facultate, în 1942, Virgil Ierunca,
împreună cu Geo Dumitrescu, au editat
revista Albatros (la care au colaborat şi Dinu
Pillat, Tiberiu Tretinescu, Marin Sârbulescu),
un eveniment cu totul deosebit, de avangardă
literară, curajos inconformist, ceea ce a decis
cenzura vremii să îl suprime. Virgil Ierunca a

Dumitrescu). Mai târziu, cu
nostalgie şi auto-ironie, Ierunca va
caracteriza publicaţia drept „Revista
mea preţioasă şi inutilă”. În 1945,
(alături de Ion Caraion), va înfiinţa
„Agora”. Progresul rezidă în
atragerea de noi nume şi mai ales în
publicarea de mai multe articole de
substanţă.

În exil, trebuie să ţinem cont,
desigur, de perioada de apariţie a
celor două publicaţii – „Luceafărul”
în 1948, deci abia la un an de la
stabilirea sa în capitala Franţei (şi,
oricum, la scurt timp de la începutul
vieţii de înstrăinat pentru fiecare),
iar „Caetele de dor” apăreau în 1951,
când rândurile exilaţilor începuseră
a se strânge deja. Stau mărturie în
acest sens nu numai semnăturile
care se continuă – Eliade, Vintilă
Horia, Busuioceanu, dar şi atragerea
de nume noi – Amăriuţei, Ion
Pârvulescu, Victor Buescu, Yvonne
Rossignon, Vasile Ţâră, Pierre
Emmanuel ş.a.

Referitor la momentul în care a
primit propunerea lui Ierunca de a
înfiinţa „împreună o revistă de
metafizică şi poezie”, Constantin
Amăriuţei îşi aminteşte:

Am fost imediat de acord, căci
pe vremea aceea (1950) exilul nu

colaborat la ziarele Timpul şi Ecoul (al cărui
director a fost omul politic de înaltă ţinută
Grigore Gafencu), apoi la cele mai importante
reviste literare Revista Fundaţiilor Regale,
Vremea, Lumea, Viaţa Românească, Kalende.”
(Chihaia, 2000: 5).

cunoştea decât reviste şi publicaţii
«patriotice» (pentru a nu spune
«patriotarde»), redactate în special
de foşti şi prezenţi legionari –
divizaţi în tendinţe ce se auto-
duşmăneau, foşti ofiţeri, foşti şi
fideli antonescieni, câţiva ţărănişti
de-ai lui Maniu, poate un liberal
independent, fără a uita revista
Gânduri libere, dirijată de social-
democratul Şerban Voinea, şi el
recent exilat…” Tot din aceste
„amintiri” aflăm şi sursa titlului ales
chiar de „co-director”: „inspirat de
faimoasele Caiete ale Pleiadei (în
franţuzeşte, la Gallimard), eu am
imaginat Caietele dorului românesc
(mai vechi şi mai profund decât
„pleiada” de scriitori francezi din
secolul al XVI-lea). Ierunca a găsit
un titlu mai bun (el care dispreţuia
tot ce era cam „păşunist” … cum
părea a fi dorul plaiului românesc)
(Amăriuţei 2000: 7).

Beneficiem astăzi de informaţii
privind istoria revistei, începuturile,
principalii colaboratori etc. şi direct
de la Virgil Ierunca, deopotrivă din
jurnal şi din interviul cu Ileana
Corbea, publicat în „Jurnalul
literar”. Numind „Caetele” „un
document al obsesiei româneşti”,
editorul lor are certitudinea că
revista este „o sursă bibliografică de
cert interes până azi.” Şi pe bună
dreptate, deoarece cuprinsul noii
publicaţii este foarte complex, iar
prin rubricile şi titlurile articolelor,
dă o imagine nu numai asupra
genurilor abordate, dar şi asupra
diversităţii domeniilor şi a
preocupărilor intelectualilor români
aflaţi în exil la acea dată.
Rememorând, Ierunca aminteşte că

... aici am publicat texte inedite
din Mircea Vulcănescu, Ion Barbu,
E. Lovinescu, Pompiliu Constanti-
nescu, Emil Gulian. Aşa cum în
Luceafărul apăruse sub pseudonim
un poem pe care ni-l trimisese din
ţară Vasile Voiculescu („Adio
libertăţii”), un întreg număr din
Caete a fost consacrat unui document
inestimabil: un poet avangardist ca
Victor Valeriu Martinescu mi-a
încredinţat, de-abia ieşit din
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închisoare, un ciclu de poeme
aproape tradiţionaliste, sub pseudo-
nimul Haiduc (nu s-a aflat cine
semna sub pseudonim înainte de
’89). Alt document ce mi se pare
excepţional: traducerea pentru
prima oară în limba română a
textului heideggerian „Ce este
metafizica” de Walter Biemel.”
(Corbea 1998: 12).

Încă un aspect important al
revistei este rubrica finală, numită
„Bibliografie”. Aşa cum specifică
însuşi redactorul publicaţiei, aceasta
cuprindea „o amănunţită bibliogra-
fie a tot ceea ce apărea în exil”,
indicând anterior că „lucrul acesta se
va repeta în toate revistele mele.” De
importanţa acestei rubrici –
inestimabilă astăzi pentru informa-
rea asupra neobositei activităţi
culturale a celor aflaţi în alte ţări –
ne-am putea da seama fie şi numai
din parcurgerea titlurilor cuprinse
într-un singur număr de revistă.
Sunt semnalate cărţi, studii,
publicaţii, citări ale unor lucrări
româneşti, traduceri, contribuţii ale
unor scriitori români la volume
colective apărute într-o ţară sau alta,
contribuţia unuia şi aceluiaşi scriitor
în mai multe reviste, recenzii la
volume publicate în edituri
româneşti sau străine, polemici,
schimburi de idei pe teme culturale
şi toate acestea dau o imagine de
ansamblu asupra diversităţii preocu-
părilor, dar şi asupra cooperării între
intelectualii exilului românesc,
contrar unor voci care clamau
dezbinarea.

Putem afirma, într-o singură
frază, că ar fi suficient să repro-
ducem lista acestei „bibliografii” din
fiecare număr şi vom avea imaginea
clară asupra fenomenului cultural
românesc din exil în amplitudinea şi
diversitatea sa remarcabilă.

4.3. „Fiinţa românească” (1963-1968)
La un interval de trei ani de la

ultima ediţie a „Caetelor de dor”,
Virgil Ierunca va fonda o altă
revistă, cu un titlu de asemenea
edificator, „Fiinţa românească”.

Din „Cuvântul înainte”,
nesemnat şi exprimând astfel opinia
întregii redacţii (şi a sa în primul
rând, desigur), „o nouă revistă vine
să sporească activitatea exilului
românesc. Ea pleacă” – cum se va
consemna apoi cu accentul pe legă-
tura şi continuitatea cu activitatea de
valoare din ţară, cu note uşor
patetice, dar fireşti pentru locul şi
timpul în care se scria – „din
adâncul trăirilor noastre, într-o
comuniune sufletească indestructi-
bilă cu fraţii de acasă, cu durerile
lor, cu dorurile lor, şi se îndreaptă
spre zorile Libertăţii ce va trebui să
vie.” Încă de la început, redacţia
insistă pe păstrarea nealterată a
limbii române (pe care redactorul
principal al publicaţiei, Virgil
Ierunca, o va redescoperi şi pentru
care va avea, odată îndepărtat de
ţară, un adevărat cult). Cu noua
revistă, Ierunca îşi propunea să
reprezinte – în libertate – tot ceea ce
însemna valoare culturală şi
spiritualitate românească.

„Fiinţa românească” va avea
şapte numere şi va apărea cu un
subtitlu – „revistă de cultură”.
Colaboratorii sunt nominalizaţi
alfabetic, laolaltă scriitori din ţară
(Ion Barbu, Nicolae Labiş) şi din exil
- Ştefan Baciu, Antoaneta Bodisco,
George Ciorănescu, Mircea Eliade,
Vintilă Horia, Virgil Ierunca, Mircea
Popescu, Emil Turdeanu.

Pentru o imagine asupra felului
în care a gândit-o Ierunca,
exemplificăm cu sumarul primului
număr (structura păstrându-se şi în
următoarele). Astfel, acesta cuprinde
mai întâi texte literare fiind apoi
împărţit pe rubrici – Texte şi
documente, Oameni şi Situaţii,
Zodia Cancerului, Însemnări, Din
activitatea Fundaţiei Regale Univer-
sitare Carol I. Cuprinsul în
continuare va fi foarte bogat.
Redactorul aduce semnături şi de la
alte reviste, aici colaborând, de
asemenea scriitori care fac parte din
exilul francez sau din alte zone
geografice. Acum va colabora intens
şi Monica Lovinescu care, încă de la
primul număr apare semnând de

patru ori (cu numele întreg sau cu
iniţiale), cu articole ca de exemplu
„Haiducia resemnării”, cu referire la
al doilea roman al lui Vintilă Horia,
Le Chevalier de la Résignation, ori
„Omul şi comisarul” (care
informează despre cartea cu titlul  în
franceză Un dernier regard – , cartea
unui erou adevărat, Silviu
Crăciunaş, cel care „refugiat în apus
în 1949, după destule lupte spre a-şi
dobândi fără remuşcări libertatea, se
întoarce în ţară în 1950 spre a
participa la rezistenţă şi a o
organiza”).

Eseurile şi studiile alternează cu
poezia, inserând (ca şi în „Caete de
dor”) texte clasice ale unor scriitori
din ţară (Ion Barbu, Vasile
Voiculescu, E. Lovinescu etc.),
articole polemice care dezvăluie
atitudinea de înregimentare a unor
intelectuali de acasă faţă de noua
ideologie ori pun în discuţie
răstălmăciri şi distorsionări ale
istoriei noastre.

Şi de data aceasta, în exil,
ecourile referitoare la revistă veneau
din partea cititorilor şi a confraţilor.
Reţinem numai un exemplu. Astfel,
în nr. 3 din „Revista Scriitorilor
Români”, Mircea Popescu semnala
„Fiinţa românească”, în rubrica
„Negru pe alb”, astfel: „Revista de
cultură a Fundaţiei Regale
Universitare Carol I reprezintă unul
dintre succesele de seamă ale
exilului nostru. Sunt o garanţie de
seriozitate, pricepere şi gust
membrii din comitetul de redacţie:
domnii Mircea Eliade, Vintilă Horia,
Virgil Ierunca, Emil Turdeanu, V.
Veniamin, fiecare cu competenţa şi
aportul său. Nu e greu de ghicit,
totuşi, peste tot, mâna harnică şi bine
alegătoare a lui Virgil Ierunca.”

4.4.„Limite” (1969-1986)
Obiectivul principal al acestei

reviste (ce se inspirase în format
după modelul „Biletelor de
papagal” - „spre a putea pătrunde
mai repede în ţară”, cum mărturisea
Ierunca însuşi în interviul cu Ileana
Corbea) era de a publica/ de a
„integra” şi scriitori din ţară, „sub
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pseudonim şi chiar sub numele
adevărat”. Printre aceştia, editorul îi
va aminti (în răspunsul la întrebările
reporterei) pe Bănulescu, Ion
(„încă”) Alexandru, Toma Pavel, Ion
Sofia Manolescu, Ion Caraion.

Deşi nu a avut un „Cuvânt
înainte” drept articol program, de
vreme ce semnalează şi recenzează
deopotrivă cărţi din ţară şi din exil,
se subînţelege că, prin „Limite”, şi
editorul principal, Virgil Ierunca, şi
N. Petra30 au dorit să facă din revistă
o punte între cele două feţe
complementare ale aceleiaşi litera-
turi. Vor fi prezenţi, pe lângă ceea ce
reuşeau să primească din ţară, mulţi
dintre scriitorii care colaborau şi la
celalalte reviste – Mircea Eliade,
Ştefan Baciu, Al. Ciorănescu, Ion
Pârvulescu, Antoaneta Bodisco etc.
şi, bineînţeles, redactorii publicaţiei,
V. Ierunca şi N. Petra – cu poezie,
proză, eseu, fragmente de jurnal

„Dimensiunea filosofică a
conceptului de limită”, Ierunca o va
raporta la opera unui poet care,
spunea el, „mi-a fost totdeauna
aproape, Dan Botta”. Şi mai departe,
precizează că „în orice caz, termenul
nu are de-a face cu o îngrădire a
libertăţii ce n-avea de ce să nu fie
deplină într-o revistă de exil.”

Enumerând titluri ori detaliind
oricare dintre articolele, recenziile şi
informaţiile culturale cuprinse în
revistele ctitorite ori în cele la care a
colaborat Virgil Ierunca, şi am avea
imaginea a ceea ce acesta dorise ca
„singur program” – şi anume
„libertatea de a spune aici ceea ce
era interzis în ţară.”

4.5. „Ethos” (1973-1984)
Alături de un alt om de cultură

din exil, Ioan Cuşa, în perioada de
după 1970, adică după ceea ce poate
fi numit „al doilea val” al emigraţiei
româneşti, Virgil Ierunca va fi
redactorul încă unei reviste. Titlul

30 „Limitele erau redactate integral la Paris, dar
n-ar fi putut apărea fără sprijinul generos al
pictorului şi poetului din Mexic,  N. Petra”,
va mărturisi Virgil Ierunca în interviul citat
(„Jurnalul literar”, 2000: 12).

acesteia va fi, de data aceasta,
„Ethos”. Răspunsul la întrebarea
despre rostul încă unei publicaţii îl
vom citi în articolul program,
intitulat „Un cuvânt”:

Încă o revistă în exil? Da. Pentru
că acum începe, de fapt, un nou exil.
În vremea când teroarea era măsură
esenţială a regimului înscăunat în
România de nemerniciile unei
istorii-pe-dos, oricare Român din
afara hotarelor devenea, nu numai
cu dar şi fără voia lui, un exilat.
N’avea de ales. Tirania îşi ajungea
sieşi şi, în monologul ei mecanic, nu
era loc pentru niciun stil de
colaborare.

Redactorii atrag apoi atenţia
asupra „ademenirii exilului pentru a
da impresia că regimul se confundă
cu Ţara însăşi şi nu este întemeiat –
aşa cum este în realitate, dintru
începuturile lui – pe o impostură.” Şi
de aceea, se justifică în continuare,
„azi începe deci exilul secund” care
„spune un NU hotărât şi senin celor
care ar dori să-l transforme într’un
martor decorativ pentru o agonie ce
se pretinde o reînviere.”

Şi, după cum adesea se exprima
Ierunca în ceea ce priveşte rolul
cuvântului românesc pentru
menţinerea identităţii, şi în acest
articol-program se va accentua
faptul că „revista apare în româneşte
pentru a omeni şi în felul acesta
verbul nostru cel de toate zilele şi

pentru a mărturisi astfel voinţa
noastră de a rămâne, aici şi acum,
credincioşi «dimensiunii româneşti a
existenţei».

Inserarea rubricii „Antologia
ruşinii”, în care face cunoscute fraze
de preamărire ale multor scriitori
din ţară la adresa lui Ceauşescu,
este, după, cum se ştie deja, tot o
iniţiativă a redactorului publicaţei,
ca şi rubrica „Românii deplasaţi”.

La noua revistă, Virgil Ierunca
atrage colaborarea scriitorilor din
exil – Eliade, Vintilă Horia, Monica
Lovinescu, Lucian Bădescu, Ioan
Petru Culianu, Horia Stamatu ş.a.,
dar publică el însuşi fragmente de
jurnal, precum şi cronici la cărţile
unor scriitori din ţară.

Se continuă şi aici ceea ce se
începuse încă de la „Luceafărul”, şi
anume publicarea unor texte trimise
din România sub acoperirea unui
nume de împrumut. Astfel, în
„Ethos”, în 1975, va apărea „Secretul
Scrisorii pierdute. Încercare asupra
unei interpretări raţionale a operei
lui I.L. Caragiale”, semnat Nicolae
Niculescu, acesta fiind, de fapt, N.
Steinhardt. Tot un text „clandestin”
va fi mai târziu, în 1984, şi cel al lui
Dorin Tudoran – „Frig sau Frică –
Sau despre condiţia intelectualului
român de azi”.

Pe scurt, numai din cele câteva
exemple, şi putem afirma astăzi că,
şi cu această revistă din anii „celui
de al doilea exil”, Virgil Ierunca a
contribuit din plin la crearea unei
punţi de legătură între literatura
română din ţară şi din afara ei.

5. Virgil Ierunca –
scriitorul

vând şi girul lui Mircea
Eliade – „Eşti un mare
scriitor”, îi scrisese acesta în

urma lecturii unor fragmente din
Jurnal – calitatea scrisului lui Virgil
Ierunca va putea fi apreciată de
oricine îi citeşte articolele răspândite
în reviste şi strânse în cărţile tipărite
în exil sau în ţară după 1990.

A
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Fără îndoială,  Virgil Ierunca va
trebui să rămână în istoria literaturii
române şi ca autentic scriitor.

Chiar dacă şi-a dedicat întreaga
existenţă din exil ideii combaterii
comunismului şi a eliberării ţării,
ideii continuităţii culturii noastre în
libertate, a scrisului în limba româ-
nă şi, în ultimă instanţă, pentru
păstrarea identităţii româneşti,
militantul anticomunist şi fondato-
rul de reviste literare şi-a găsit timp
să fie şi colaborator neobosit în
publicaţiile exilului (cu poezie, eseu,
critică literară, articole polemice),
dar şi să publice câteva cărţi31 în
edituri înfiinţate de conaţionali pe
alte meridiane.

Paleta abordată este aşadar
diversă. Polemist cu verb acid şi
intransigenţă totală, Ierunca a sem-
nat cronici literare, portrete de scri-
itori, poezie, sinteze de literatură
română în ediţii franceze şi germane
(Encyclopédie de la Pléiade, Histoire
générale des litérature, Dictionaire des
Litératures, Lexicon der Weltliteratur
im 20 Jahundert, Dictionaire du
surréalisme et ses environs), fiind în
acelaşi timp şi un atent şi fin analist
al epocii.

Ţinând cont de potenţialul pe
care scriitorul îl demonstrează în tot
ceea ce a aşternut pe hârtie, cu atât
mai mare este regretul în ceea ce
priveşte dimensiunea oarecum
redusă a operei sale. Am arătat că
militantul cultural şi politic s-a
cheltuit pe sine în slujba unei cauze
determinate de vitregiile istoriei.
Diversitatea în plan literar
demonstrează totodată profunda sa
implicare în viaţa culturală a exilului
românesc. Dar şi din cele puţine
volume pe care le-a publicat sau din
cele în care sunt adunate
contribuţiile din revistele editate de
el ori la care a colaborat, se poate
desprinde această diversitate.
Autorul excelează în toate, dar poate
pe primul plan ar trebui să-i
reliefăm calitatea de a surprinde şi

31 Româneşte, Fundaţia Regală Universitară
Carol I, Paris, 1964, Piteşti, Ed. Limite,
Madrid, 1981, versuri în diverse antologii.

prezenta trăsăturile care contu-rează
profilul artistic ale unei personalităţi
din cultura noastră (Brâncuşi,
Enescu) sau ale unui prieten scriitor
(Busuioceanu, Lucian Bădescu ş.a.),
ca şi pe aceea – rară – a prieteniei.

5.1. Semantica titlurilor
Cărţile lui Ierunca şi nu mai

puţin capitolele în care acestea sunt
structurate surprind cititorul dintru
început prin titlurile alese de
scriitor. Acestea – de cele mai multe
ori – sunt inedite şi realizează o
trimitere aluzivă la alte câmpuri
semantice.

Subiect şi predicat este unul
dintre ele, dar la fel de deosebite
sunt şi „Trepte” ori „Priviri”.
Româneşte poate avea – pentru
cititorul de astăzi, trecut prin
exerciţiul de compromitere şi
desemantizare a oricărei forme de
expresie din sfera patriotismului –
cel puţin o conotaţie desuetă (dacă
nu de-a dreptul păşunistă!). Autorul
prevede posibila reacţie şi explică
alegerea, dar şi menţinerea titlului
(la a doua ediţie, cea din ţară, de
după căderea comunis-mului) prin
determinantele istorico-politice:

„Până mai ieri, şi poate chiar şi
în zilele noastre, un asemenea titlu
ar fi sunat sforăitor, ridicol. În acea
epocă, nu. Dimpotrivă: când ţara
suferea nu numai un proces de
desfiinţare, datorită unei ideologii
totalitare, ci şi unul de rusificare
implacabilă, a pune accentul (grav)
pe valorile româneşti însemna, de
fapt, o sfidare a vremurilor”
(Ierunca,  1991: 7).

Dimpotrivă se înscrie pe aceeaşi
stare determinată de presiunea
politicului asupra fenomenului
cultural. Într-o atitudine de
împotrivire sugerată de titlu,
analistul epocii (prin toate
coordonatele acesteia – de la cea
politică la cea culturală) dezvăluie,
fără menajamente, tot ceea ce nu se
putea spune direct în ţara ocupată.

5.2.  Arta portretului
Am arătat mai sus că unul

dintre aspectele principale ale scri-

sului său este cel dedicat portre-
telor. Oricare dintre cele cuprinse în
volumele publicate, fie că se re-feră
la Lucian Blaga, Vasile Voicu-lescu,
Constantin Noica, dintre cei rămaşi
în ţară, la Mircea Eliade, Lucian
Bădescu, Mihail Fărcăşanu, Mihai
Cismărescu, Alex. Busuio-ceanu,
Mircea Popescu, şi încă mulţi alţii –
dintre cei cu care împărţea destinul
de exilat, toate pot servi ca modele
pentru ceea ce înseamnă un portret
literar.

O primă caracterisitică a
modalităţii de abordare portretis-
tică este permanenta împletire a
aprecierilor, a reliefării calităţii
operei şi a omului cu relatarea unor
întâmplări care, prin concretul
faptei, întregesc personalitatea celui
evocat. Capitolele dedicate unor
prieteni pot fi receptate şi ca portrete
morale, iar mulţi dintre oamenii
descrişi – ca eroii tragici cu un destin
determinat de istorie.

Aşadar, una dintre calităţile de
scriitor ale lui Ierunca este aceea de
a reuşi să cuprindă, cu ajutorul
cuvântului meşteşugit ales, trăsătu-
rile definitorii ale întregii dimen-
siuni ale celui pe care şi-a propus să-
l descrie. Având şi vocaţia prie-
teniei, dar şi atitudine intransigentă
faţă de oportunism, Ierunca va
încerca permanent să păstreze – de
la Paris – dreapta măsură şi să-şi
prezinte prietenii, punându-ne în
faţă mai ales modele demne de
urmat.

O constantă pentru majoritatea
dintre trăitorii pe alte meleaguri a
fost ceea ce am putea numi
„românismul”, configurat de scrisul
în limba maternă şi de implicarea –
prin forţa cuvântului – în destinul
ţării.

Concluzii

rivind retrospectiv întreaga
viaţă, îndeosebi cea din exil,
putem concluziona fără

putinţă de tăgadă că una dintre cele
mai importante personalităţi ale
culturii române – făuritor şi luptător
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totodată pentru cultivarea şi menţi-
nerea ei în vremuri de cumpănă – a
fost Virgil Ierunca. Pentru el (ca şi
pentru cei cu care a colaborat
permanent) cuvântul românesc a
însemnat valoare estetică şi armă de
luptă. Pentru a înţelege scopul şi
deviza sub care el – ca şi ceilalţi
scriitori – şi-au pus acest cuvânt,
putem prelua ceea ce se exprima în
articolul program – intitulat simplu
„Noi” – al unei alte reviste ale
exilului, „Semne”: „Tipărim această
revistă de luptă căci noi credem că
Neamul Românesc se poate salva.”

Salvarea – o conştientizaseră şi o
exprimau prin tot ceea ce
întreprindeau intelectualii exilului

românesc (iar printre ei Virgil
Ierunca ocupa un loc important) –
însemna păstrarea identităţii
culturale, a valorilor culturii române
prin cuvântul exprimat în libertate.

În anul în care ar fi împlinit 90
de ani, dar mai ales mereu de acum
înainte, scrierile lui Ierunca, cum de
altfel întreaga sa lucrare din exil, vor
fi un îndemn esenţial spre neuitare.
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Mariana RÂNGHILESCU

Dorin Tudoran –
Schiţă
Monografică
ARGUMENT: Cu toată slăbiciunea criteriilor care privesc periodizarea istoriei literaturii române, mi-am propus în

referatul de mai jos să găsesc dovezi,vechi şi noi, pentru situarea scriitorului Dorin Tudoran în promoţia ’ 70. De
asemenea, în contextul exilului românesc, voi demonstra, prin informaţii sintetice, locul de top al rezistenţei şi
moralităţii, ca om al cetăţii, indiferent unde vieţuieşte.

I.Dimenisiunile interioare ale
personalităţii

tensiune permanentă opune opera
biografie.Unicul fiul al lui Gheorghe şi al Mariei,
Dorin Tudoran este născut la 30 iunie 1945 la

Timişoara.
Diverse documente, fie din arhivele securităţii, fie

din alte surse, îl plasează la altă dată de naştere, cu alţi
părinţi. Însă realitatea este că tatăl scriitorului, Gheorghe
Todoran, era din Bichigiu, Bistriţa Năsăud şi era
nemăsurat de mândru pentru două lucruri: primul, era
stră-strănepotul legendarului Moş Tănase Todoran, tras
pe roată, în prezenţa episcopului unit Aron şi a
generalului Bukovv, lîngă Salva, la vârsta de 104 ani, în
1763, fiind că îi instigase să refuze pe  membrii a două
batalioane de grăniceri să nu depună jurământul; al
doilea - cartea lui de debut este menţionată de G.
Călinescu în a sa Istorie... Însă, mult timp, chiar de la
debut, a circulat o legendă privind originea sa. S-a zvonit
o vreme că ar fi fost fiul lui Radu Tudoran (pe numel său
adevărat Nicolae Bogza), frate al lui Geo Bogza. „În
realitate, de Radu Tudoran, unul din marii domni ai

literaturii române, m-a legat o prietenie foarte onorantă –
se destăinuie Dorin Tudoran într-un interviu din
„Hyperion”. Eram în perioada cea mai neagră a izolării
mele, cînd, într-o zi, sună cineva la uşă. Întreb „Cine
este?”. Mi se răspunde „Tata”. Cum tatăl meu murise de
câţiva ani, mi s-a părut o glumă sinistră. Am deschis. Era
Radu Teodoru (…). N-a stat mult – cât să bea un pahar
cu apă. Vorbea puţin. Mi-a spus doar atât: aş fi fost
extrem de mândru să fi fost băiatul meu.”.

Dorin Tudoran a debutat în presă când era copil.
Legenda că era nepotul lui Geo Bogza este de pe atunci.
Are şi acum o diplomă pe care scrie „Se acordă elevului
Tudoran R. Dorin…” . A absolvit Facultatea de Limba şi
Literatura Română a Universităţii din Bucureşti,
promoţia 1968. În perioada 1971-1973 a lucrat în redacţia
publicaţiilor pentru străinătate, apoi la revista „Flacăra”.
În 1974, a lucrat la revista „Luceafărul”. Din 1985,
trăieşte în Statele Unite ale Americii, unde a lansat şi
condus publicaţiile „Agora”, „Meridian” şi „Democracy-
@-Large”.  „Şapte ani bătuţi pe muchie” ,cum spune, a
trăit la Chişinău. În prezent, este Director al programului
Democracy Fellours, la World Leaming, Washington DC,
Statele Unite ale Americii.

O
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II. Poetul

oezia lui Dorin Tudoran a cunoscut
metamorfoze evident solidare cu ale timpului
prin care a trecut. În anii ’70 ai debutului (Mic

tratat de glorie, 1973, Cântec de trecut Akeronul, 1975,
Uneori plutirea, 1977), se afla, ca mulţi dintre congenerii
săi, în faza a ceea ce s-a numit „neomodernismul”, cu
trăsăturile general-definitorii: ipostaze ale subiectului ca
agent transfigurator al lumii, mize pe metafora nobilă, în
sensul unei anumite decantări a gesticii, o selecţie în
lumea obiectelor, a reperelor „pure”, ingrediente
imagistice de prestigiu livresc, cultural. Cu vremea, ea
suferă un semnificativ proces de transformare, indicând
distanţarea, măcar parţială, dacă nu de regimul
metaforizant al primei vârste, în orice caz, o anume
uşurare de imaginea căutată, caligrafiată atent, în
profitul unor elemente mai prozaice, de contrast:
sugestia a unei apropieri de viaţa comună cu datele ei
lipsite de strălucire, chiar cenuşii şi apăsătoare, insinuare
a unei stări de inconfort existenţial şi de revoltă cu
adresă socială şi politică abia mascată de formula
parabolică a unor poeme, mediată adesea livresc.

În Mic tratat de glorie (1973), subiectul liric se
prezintă ca mesager aşteptat de o lume dornică de
adevăr:” mă numesc ioan şi sunt chiar aşa/ n-am nimic
să vă spun/ eu am văzut bicicliştii spălându-se noaptea/
în culori scoase din fântână/ mă numesc după cum v-am
spus ioan/ şi-am văzut delfinul vecinului meu/
îmblânzind o lacrimă rostogolită peste casele noastre/ şi
vă repet/ mă numesc ioan.”. Interesant este Ultimul
turnir.  Poemul începe prin a locui înlăuntrul stampei,
respirându-i cu familiaritate realitatea (”la turnirul din
urmă…”). Execută apoi o mişcare de ieşire în afară,
reducându-i viaţa schiţată în primele rânduri, la
anorganicul porţelanului din privirile doamnelor care
privesc, tot dinăuntru scena: ”nobilii cavaleri au rămas/
prea uşori în cămările tainice de borangic/ lunecând
peste caii de pâslă ochii doamnelor/ porţelanuri albastre
erau mai cu seamă de sevres”. Imaginea „cailor de
pâslă” are rolul de a face tranziţia de la organic la
anorganic, de la viaţă la mineral, fiind un amortizor al
contragerii primului termen în cel de al doilea. Motivul
central al poemului – moartea – este sugerat de  armele
înroşite („armele s-au înroşit”).

Cel de al doilea volum, Cântece de trecut Akeronul
(1975), păstrează în mare aceeaşi linie ca a volumului de
debut. Titlu cu prestigiu mitologic sugerează nostalgia
unor evadări din inerţia condiţiei muritoare spre ţărmuri
purificate prin jertfe de eroi tineri:” akeronul e mereu
lângă noi,/ auzi luntrile cum se întorc grele de nopţile în
care au asfinţit/ sufletele cavalerilor fără de frică şi fără
prihană mângâind pământul”. Se simte ieşirea din inerţie

şi angajarea civică marcată etic:” Ce aştepţi de la cântecul
meu, acum când nu mă mai tem,/ iar glasul cetăţii îmi
pare guler de marmură limpezindu-mi trupul”, „ voi îmi
sărutaţi pumnii cu nerăbdătoare săbii”, „cine vă va fi
prinţ şi cine giulgiu?”.

Versurile de dragoste din Uneori, plutirea (1977) nu
uită cu totul de căutarea unei ţinute demne-eroice şi
aduc semnele retragerii din codul şaptezecist.
Ipostazierea ca „tânăr Ulise”, încrezător în fidelitatea
iubitei, este însoţită de o anume solemnitate:” ai să te-
apropii şi-ai să vezi bărbatul/ spălându-şi inima în
mare”. Visatele epifanii poate fi citită ca un manifest al
noului drum, care începe prin retragerea din propriul
imaginar:” arată-te: o pendulă de aur bate (în pipetul
meu) ca o potcoavă plutitoare. Mai mult nu-ţi pot spune
nici n-ar fi adevărat.” . În continuare mai pot fi citite
autodeziceri precum „Mai mult nu se vede -/ e o
dimineaţă orbitoare.”. Steaua Singurătăţii ia forma unui
monolog. Chemarea adresată iubitei va rămâne fără
împlinire, versurile mărturisesc dorinţa, dezideratul,
astfel încât modelul pe care se construieşte fiecare din
cele cinci strofe este cel al condiţiei „ireale”, care nu-şi va
găsi decât imaginar finalitatea, contrar unei realităţi
prezente:” de-ai mai putea veni,/ precum veneai,/ cu
trupul tău incendiindu-mi trupul/ s-ar înroşi pădurea
sub zboru-ţi fără pată,/ Steaua Singurătăţii ne-ar asculta
sărutul// De-ai mai putea veni(…) ar învia în mine
popoarele de cai…//De-ai mai putea veni(…) m-aş
înălţa din apă. Din apa-aceasta grea.”.

Absenţa iubitei este resimţită ca încătuşare,
diminuare, ca sursă a unei stări de suspendare, de
„descreştere” a interiorităţii celui însingurat: „ne-am
lumina păcatul c-un sânge de zăpadă/ şi ne-ar păstra
ecoul: „Trupul prin care trupul…””. Întregul text se
structurează pe o suită de contraste. Acestea redau şi
potenţează tensiunea inerentă chemării, intensitatea
febrilă a invocaţiei adresate parcă unei muze: „iubire şi
moarte, absenţă reală şi prezenţă ipotetică a fiinţei
iubitei, păcat şi puritate:” s-ar înroşi pădurea”.

Chemarea îşi rămâne sieşi singurul şi ultimul gest.
Sub „ Steaua Singurătăţii”, singurul mod posibil de a te
bucura de prezenţa iubitei este reconturarea ei idealizată,
dematerializată, fulgurantă. Acest tip de poezie aduce cu
sine un sens demitizat, parodic şi polemic în raport cu
marele teme ale poeziei tradiţionale.

Fără să se desprindă cu totul de imaginarul decantat
al purităţii („tâmpla– timpan…pe care tot ce cade sună”,
ochii „doi solzi de aur”, „blindaj de hermine”), O zi în
natură indică un pas important către un discurs pentru
care poetica transfigurării, dominantă până acum, este
simţită ca inadecvată pentru exprimarea frământărilor
autentice ale subiectului. Numai Nichita Stănescu ( de la
care Dorin Tudoran împrumută unele atitudini lirice) în
câteva din poemele sale dedicate adolescenţei, ca stare
de graţie, a atins o asemenea osmoză între lumină şi
materie, între situaţie şi gest, între sentiment şi imaginea
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lui. Astfel, uneori, forţa plasticizării anulează aproape
complet realitatea trăită, tâlcul nu se mai lămureşte sub
semn, încât realul fiinţează în pura lui imagine
interpretabilă la nesfârşit: „Ce să fi fost acea gură de
peşte/ însângerată şi tremurătoare/ în care apa mării se-
auzea căzând/ ca o definitivă eroare?// şi ochiul
animalului rotind ultima rază ce revenea, târziu, din
vise?” (Ochiul). Dorin Tudoran este foarte aproape de
acel Nichita Stănescu în care diferenţa dintre eu şi non-
eu se şterge, în care osmoza subiect-obiect devine
imagine ambiguă şi sunet gracil, în care cuvântul pare
un simplu organ al sufletului liric.

Ştefan Augustin Doinaş, în Lectura poeziei, afirmă că
„una din stările tipice pe care o realizează poezia lui
Dorin Tudoran este sugestia transparenţei materiei. În
sensul acesta, poemul Acvariul somnului este antologic:
„Priveşti la geamul ce se subţiază/ şi devine din ce în ce
mai arămiu -/ neaşteptat trofeu în colecţiile toamnei//
Vântul îl mişcă fără-ncetare, uşor,/ ca pe o frunză de-
arţar/ şi tot ce se mai poate zări/ prin această
membrană/ pare a fi/ doar sufletul sonor al unui
acvariu.// Nici o formă - / doar mişcarea
imperceptibilă/ a unui nor de nisip/ plutind sau
destrămându-se/ ca o ploaie de aur îmbătrânit/
deasupra scoicilor nemişcate.// Nici o formă,/ nici o
tiranie a vieţii- / doar contururile călătoare/ abia
descifrabile/ ale sfincşilor de adânc/ împinse de-o
lumină foarte subţire,/  pâlpâitoare, ca un sunet/ prelins
dintr-un flaut de porţelan //Ori numai un exorcism
târziu,/ un preludiu încremenit/ ca o veste sosind
dinafara timpului.”. Valoarea unei asemenea poezii, de o
modernitate acuzată, pretinde o lectură adecvată: „e, mai
întâi, un refuz al formei îngheţate (geamul) devine o
frunză de arţar; apoi, o interiorizate a realului (viziunea
este situată în adâncul unei mări), urmată de o
muzicalitate a lui (un „sunet prelins dintr-un flaut”);
pentru ca în final să ni se propună abolirea timpului
însuşi. Procedeul se pare modern, fără ostentaţie,
datorită împingerii până la limita sugestiei: o serie de
imagini suplantează realul, oferindu-ni-l totuşi la modul
concret, evitând să facă din el o schemă abstractă. Tot ce
este difuz, obscur şi nesigur în starea de somn devine
imagine limpede, conturată, palpabilă, prin intervenţia
viziunii marine. Un alt exemplu, un fragment din Cântec
de flacără, reia procedeul fuzionării realului obiectiv cu
cel subiectiv, sub imaginea devorării reciproce dintre
mână şi flacără, dintre iubit şi iubită, un fel de „stingere”
mutuală a partenerilor”: „Azi am simţit/ că n-ai decât/
O singură mână/ Numai atât.//Azi am simţit/ Ieri m-a
durut/ Singura mână/ Ce ai avut//Mâine voi şti/ care
din ele/ Ţi-a ars acum/ Până-n plăsele…”. Remarcabilă
este, aici, şi mixtura abilă a ipostazelor timpului.”.

Poemul în proză Asediul, dedicat lui Mihai
Eminescu, întăreşte ideea că poetul pare conştient de
mijloacele pe care le foloseşte. De fapt, poemul e o artă
poetică care se termină cu următorul vers semnificativ:”

La tâmpla poetului, legile spaţiului delirează.”. Este
vorba de un delir controlat. Dacă lumea din jur, lucrurile
şi fiinţele, îl asediază pe poet sau – dimpotrivă – se
derobează atenţiei lui lucide, unica şansă a percepţiei
lirice este aceea a „intrării în transă” (Celălalt).

Poemul Banchetul leproşilor, dedicat semnificativ lui
Eugen Jebeleanu, are o sentenţiozitate tăioasă, amintind
tocmai de versurile angajat-civice ale dedicatorului:
„Beau:/ Acelaşi pahar,/ subţiat ca o amforă/ de aceleaşi
valuri/ ale aceleiaşi mări;/ aceleaşi buze -/ aceleaşi
sorbituri// Mânca: / Aceeaşi bucată de carne însânge-
rată;/ acelaşi sânge mânjindu-le bărbile.//Muzica:/
Aceeaşi privire,/ din aceiaşi ochi./ Muzicanţii înţeleg şi
cântă aceeaşi melodie/ la care se gândeau toţi//
Dansează: / Nu se mai ridică,/ se prind doar de aceeaşi
mână;/ doar trunchiurile dansează,/ în acelaşi ritm/
aceeaşi mişcare - / un mereu acelaşi balans.// Zorile: /
Aceeaşi rază a dimineţii/ îi găseşte în extaz -/ pe
degetele lor încleştate/ alunecă acelaşi inel/ de venin”.
Finalul altui poem (cel care dă titlul cărţii), dedicat lui
Gellu Naum, ce reciclează imaginarul transparenţei,
sună aşa:” Dintr-odată, amurgul însângerat ca un creier
de poet”.

În alte locuri, „ parcă o mână nevăzută/ ne-ar fi legat
mâinile la spate”, stropi de sânge apar, suprarealist,
anunţaţi de un „vestitor” pe ţărm de mare şi în
atmosfera de „poem enigmatic” ce duce spre un final
grăitor:” Ca să-mi anihilez prea marea puritate”.
„Minciuna frumos ticluită” de la altă pagină nu
sugerează altceva sau „covorul de flori pe care s-a
săvârşit amorul”. Toate acestea se asociază organic cu
ideea fericirii obligatorii de sub regimul comunist:” Era o
lumină stranie/  de parcă toţi cei ce se aflau de faţă/ ne
doriseră cândva binele/ fără să ştim// Privirile clar
dojenitoare/ sfâşiau subţirile noastre armuri de apă/
semn că totul/ trebuia luat de la început.” (Elice).

Dacă autorul şi-ar fi gândit dialectic următorul
volum, după această O zi în natură, acela s-ar fi putut
intitula O zi din istorie. De fapt, el se numeşte Respiraţie
artificială (1978). Observaţii foarte interesante a făcut
Ştefan Augustin Doinaş:” Pe cât de omogenă apărea
existenţa în O zi în natură, datorită acelei fuziuni între eu
şi non-eu, datorită transparenţei materiei şi a delestării
sufletului în ascensiunea lui, - pe atât de învrăjbită se
arată realitatea Istoriei. O opoziţie ireductibilă se
stabileşte mereu, fie între eul liric şi diversele aspecte ale
contemporaneităţii, fie între „taberele” care se înfruntă
pe scena ei. Lumea privită sub unghi moral pare
despicată de adversităţile ce se constituie ca spaţiu al
agresiunii înseşi. Poeme ca: Note la întâlnirea cu Giordano
Bruno, Primejdia clipei, Stop cadru, Traficanţii de râme,
Refren, Vârsta feroce, Singură, clipa – toate cuprind situaţii
tipice ale unui asalt al violenţei împotriva inocenţei şi
lipsei de apărare, asalt care, atunci când este proiectat
din istorie în cosmic, se divulgă el însuşi ca o „trădare a
naturii”: „Într-una din nopţile acestei veri toride/ ni s-a
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dezvăluit pe neaşteptate/ ceva din marile trădări ale
naturii/ un fulger visa/ să devină/ topor!”(Năprasnica
revelaţie). Aşadar, este vorba de o trădare a naturii
umane, căci poetul ne obligă, în mod aluziv, să facem
corelaţia kantiană între legea morală din noi şi bolta
înstelată de deasupra. Fulgerul care se visează topor, ca
şi carabina care se consideră… piculină.(Refren) nu sunt
decât semne, decât simptome ale unei demonii a Istoriei,
pe care poetul o denunţă de pe pragul modest, dar
ultrasensibil al propriei vieţi sufleteşti.”.

Abatorul imaginaţiei pare didactic, deşi curajul
publicării la vremea respectivă a însemnat ceva.
„Cuvintele trec prin controalele/ Roentgen, sonic şi
infraroşu” într-o „septică sală de proiecţie”, cu imaginea,
pe ecran, a unor maeştri cărunţi şi cu mâini agere care
„pilesc coarnele animalului” pregătit pentru arenă, cu
„artere uriaşe” care „pompează continente de frig abso-
lut”. Respiraţie artificială propune un mic spectacol al
„reeducării/ uscaţilor plămâni ai pădurii”,  cu adresă
repede identificabilă în realitatea imediată constrângă-
toare sub aparenţe generoase. Alteori, înfierarea se face
aproape blajin, indirect, în numele şi cu mijloacele artei
poetice care respinge strigătul şi blestemul, care se
mulţumeşte să speculeze, de pildă, asupra rezonanţei

umaniste a numelui Om în greceşte : Antropos:/
urlând,/ alergând/ alcătuire abjectă/ căreia apa nu-i
poate reflecta/ adevăratele clipe// Antropos:/ nume
târâtor,/ nume zburător,/ ucigând,/ plângând/ nume
de necrezut!”. Finalul acestui excepţional „Bocet”, în care
patosul reţinut şi economia verbală îi amintesc lui Ştefan
Augustin Doinaş de Paul Celan, propune refugiul în
imaginar, recursul la idealul visat:” Antropos:/ gând de
pe urmă/ al naturii, / fiule/ şi tată,/ broască şi diamant,
/ lasă-te visului”.

În Tenebrele speranţei vorbeşte aparent despre „un
mare artist al antichităţii” care, într-o lume stagnată, cu „
storuri trase”, „ s-a apucat să se şteargă la ochi”, fără să
poată anunţa altceva decât întreprinderi quijoteşti,
ironizate din start:” Noaptea senină – harta cerului
pâlpâie ritmic, sănătos./ Nimeni n-aşteaptă zorile,
/Dintr-o singură direcţie strigăte de luptă, încurajări,
rumoare,/ Un blazon înfloreşte, se vede, crescând,
ameninţă bolta senină ca o menghină cu fălcile oţelite./
Veşti noi de la Mancha! Mari speranţe”. Accentele
protestatare sunt evidente. În Dreptul la frică renunţă la
orice intermediere metaforică, propunând „să bei lapte
îndulcit cu miere de albine şi nu cu zahăr”, sau să visezi
că-ţi încredinţezi sufletul unei mări fără faimă/ că bei
laptele unui animal pe cale de dispariţie.”. Aşadar
volumul Respiraţie artificială este o carte de poezie
politică. Angajarea luptătorului conştient de riscul
înfrângerii nu se dezminte, încât finalul unui Prim
testament, adresat Alexandrei, fiica poetului, capătă
accente patetice vibrante:” Cât despre tatăl tău află:/ că
el a fost dintre acei/ care au ridicat cuvinte deasupra
capului,/ şi-au plâns,/ ca şi cum ţineau deasupra-le/
piatra de mormânt a neamului lor”.

Punctul cel mai tensionat al protestului său liric îl
atinge însă Dorin Tudoran în ultima carte apărută în ţară
înainte de exilul american. Se intitulează Pasaj de pietoni
(1978). „În mai mare măsură decît în cazul altor
congeneri – observă Mircea Martin -, producerea poeziei
lui Dorin Tudoran, conştiinţa poetică joacă un rol
decisiv. Aşa se şi explică absenţa, la el, a „artelor poetice”
asumate ca atare. Acestea i se vor fi părut inutile câtă
vreme în chiar „schema” originară a poeziei sale e
implicată o reflecţie asupra condiţiei poetice. Iată cum îşi
reprezintă el interiorul unui poet, de fapt interiorul unei
statui de poet:” Fără să-l vedem/ fără să-i pese de noi/ el
a jupuit/ dintr-odată singura mişcare/ statuia/ la
poalele căreia/ claca noastră se prelungea/ de prea
multă vreme;// un simplu fâşâit/ ca şi cum/ o lamă de
brici/ ar fi despicat o draperie/ ca şi cum/ cineva ar fi
despuiat/ un ştiulete de porumb/ şi dintr-o dată/ am
văzut cu toţii/ nervii aceia de oţel/ vibrând ca o armată
într-un nor de sânge!”. Se observă o despărţire definitivă
de regimul metaforizant al versurilor scrise anterior şi
adoptarea ca şi exclusivă a discursului de tip cel mult
parabolic (La vie en rose), extins în stil „jurnalistic”,
adesea sec, alteori apăsat sarcastic cu pretenţiile
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poetizante de orice fel. Marginea de tablă strălucitoare a
balconului de bloc este contrapusă astfel, imaginilor din
„vreo carte/ cu poezii/( în care) se găsesc destule
metafore”. Refrenul cunoscutei şansonete franţuzeşti, La
vie en rose, devine un soi de instrument de tortură a celui
din nou „reeducat”, silit să închidă ochii în faţa realului
şi a propriei suferinţe:” Nu se poate! Nu/ înţeleg ce e cu
tine./ A, păi adică stai cu ochii deschişi!/Închide-i!/
Aşa”/ Mai strâns! Încă puţin! Aşa!/ Şi ce dacă ai
început/ să lăcrimezi? Strânge/ cum se cuvine! Aşa!/ Şi
dinţii! Foarte bine!/ Tare! Cât poţi de tare/ şi nu uita –
dinţii! Aşa!/ Ascultă:/ La vie en rose.”.

Confesiunea unui meloman recunoaşte că singura
muzică autentică, „ o muzică dintre cele mai concrete cu
putinţă”, adică una disonantă şi dezarmonică. O crudă
parabolă a Mâinii de Pianist face aluzie la situaţia
poetului sub regim dictatorial. (Prin intermedia croat,
evocând figura torţionarului fascist Ante Pavelici, care
caută în panerul cu ochi omeneşti ochiul poetului). În
poemul Câteva episoade neromanţate din viaţa bunicului meu
include certe inflexiuni groteşti, anunţând, abia palpabil
geana de lumină sepezită a unei noi sensibilităţi, mai
radicale. În viaţa literară de atunci pâlpâia, neconceptual,
imperativul erudit al intertextualizării, cu mici urcuşuri
spre avangardism şi deviaţii spre îndrăzneli formale. „
Poetul nostru – remarcă Ion Pop – e mai aproape însă de
Blaga şi de levitaţia pillatiană ( „de lipsa ta aproape mă
cutremur,/ de parcă viaţa-mi fuse doar adaos -/ plutesc,
mă-ndepărtez/ m-adaug/ la legea marelui repaus//Căci
nu te-aştept şi nici nu tremur,  când mă stropeşti cu
aromatul paos -/ plutesc, m-ndepărtez, m-adaug/
luminii sumă risipită-n haos”), dar câteva dintre poemele
sale, inovatoare ca stil, introduc în corpul lor fraze
prozaice alogene (cum se întâmplă în Naturalistul, unde
apar pasaje din Darwin sau în deja amintitul poem
Câteva episoade neromanţate din viaţa bunicului meu, cu
pasaje interpolate din nuvelistica lui Marin Preda”.

Nici în De bună voie, autobiografia mea (1986), volum
publicat după plecarea din ţară, când defularea ar fi fost
nu doar legală, ci probabilă, nu sunt de găsit reportaje
din realitatea imediată. În poemul care dă titlu (fals)
volumului „autobiografia” îi aparţine de fapt lui Gaspar
Sanz, licenţiat în teologie şi filozofie la Salamanca şi
ghitarist la Saragosa…”Nu regret nimic,/ Nici măcar
anul închinat desăvârşirii tânărului Don Juan;/ dimpo-
trivă/ Sper a nu vă îndoi de-această mărturisire/ aveţi
aici, alăturat,/ licenţa mea în philosophie.”.

Versurile poetului au apărut şi în diferite antologii:
Semne particulare(1979), Opţional Future (1988 şi 1999),
Ultimul turnir (1992), Tânărul Ulise (2000) şi Pisicuţ
(Somnografii)(2010). În ultima sunt poeme lungi, scrise
între 2003 şi 2010, într-o „proză” aglutinantă şi
derutantă, alternând uneori cu strofe ritmate şi rimate,
cu dialoguri interioare. Poetul se lansează într-o
naraţiune vag autobiografică, atemporală şi aspaţială,
dar conţinând câteva detalii recognoscibile – toponime,

nume sau prenume, citate din poeţi celebri: Ferligetti
printre ei, dar şi frânturi din Alecsandri, Coşbuc,
Eminescu” (Mircea Martin).

Dintre toate caracteristicile, cea mai importantă mi se
pare tendinţa către palimpsest. Din ea decurg şi celelalte:
prozaismul şi tentaţia neobosită a jocurilor de limbaj.
Dorin Tudoran pare să umple acum cu cuvinte noi
spaţiile libere lăsate de tăietura versurilor. Apoi revine şi
operează, altundeva, altă secţiune. Ceremonialul acesta,
urmărit printre rînduri, este spectaculos. Un  poem se
numeşte Prima epistolă de la fratele Tecumseh şi îi este
dedicat lui Mircea Mihăieş. Un altul, în contrapondere,
Ultima epistolă de la fratele Tecumseh, adresat lui Mircea
Martin. Pe lista scurtă a destinatarilor mai figurează:
Mariana Marin, Ileana Mălăncioiu şi Nicolae Prelip-
ceanu.

Aşadar, poezia lui Dorin Tudoran se schimbă
programatic de la un volum la altul, încercând alte
perspective şi alte mijloace poetice diferite,în mod
evident,de promoţia ’70.

III. Publicistul

n activitatea unui scriitor, publicistica echivalează
cu una din probele reginei atletismului – decatlonul.
Greu de spus căreia anume îi seamănă. Pentru

fiecare autor în parte, ea poate fi lungimea, sprintul, fondul
ori înălţimea. De multe ori, toate acestea la un loc.
Depinde de suflul pe care-l ai. De felul cum înţelegi să te
dăruieşti ori să arzi. De regimul de rezistenţă în care-ţi
propui să întâmpini cele din jurul său”, mărturisea Dorin
Tudoran, având în vedere acest aspect al activităţii unui
scriitor care se ia în serios şi într-un domeniu ce, de cele
mai multe ori, este considerat non-literatură.

Martori oculari (în colaborare cu Eugen Seceleanu),
1976, cuprinde „pagini din revistă” ce au trecut în
„carte”. S-a dovedit că reportajul are „cea mai incomodă
condiţie în faţa timpului. Numele personajelor şi locul
întâmplărilor contează mai puţin. Au rămas mentalită-
ţile, nu persoane, cât exponenţi „ ai unor deraieri de
gând, faptă, conştiinţă”. Un „portret” interesant este
făcut ţăranilor – „mari bărbaţi ai pământului”, care merg
la Congres „doar să ne plimbăm şi să batem din palme”.
Vin cu idei despre păşuni, prelucrarea lemnului. Au
spirit de observaţie:”Noi facem agricultură pe pante de
45 de grade. Tractorul mere ori cu nasul sub roţi, ori sub
şenile, ori cu el în nori. Tractoristul când vede că nu mai
poate tractorul, îl opreşte şi-i zice:” Linişteşte-te, copile,
că mai bine ţi-o mere”. Uite, vezi matale dârele alea?
Asta-nseamnă că tractoristul care a lucrat pe aici a mers
într-o patra şi cu un tub înfundat. Asta face la 100 de
hectare 10 lipsă”. Interesant e şi „Gândacul de Colorado
nu lucrează după regulament”. Aduce în prim-plan
absurdul din regulamentul piloţilor de utilitare:” Adică

Î
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eu zbor, văd sub mine un foarte grav accidentat, să
zicem, am condiţii să aterizez şi să-l salvez, dar n-am
acest drept” (p.225).

Alături de reportaje care depun mărturie despre
destine exemplare, despre vieţi întregi închinate muncii,
despre abnegaţie şi spirit de sacrificiu, în carte este luată
în răspăr fuga de răspundere, minciuna, lenea,
meschinăria şi parvenitismul. E reprezentată o societate
dinamică.

După doi ani apare o altă carte care are ca „geneză”
tot activitatea de la „Luceafărul”. E o carte de interviuri.
Timpul sub aspectul său cronologic are aici calitatea de
ordonator. Cartea are următoarea remă: La cumpăna
veacurilor, Amintiri despre – dar nu numai, Avangardă,
Debuturi ale deceniului patru, Trei universitari şi Din
debuturile „Literaturii noi”. De exemplu, din interviul
Ioanei Postelnicu am aflat că „…după dispariţia lui E.
Lovinescu, cenacliştii tineri tânjeau după acel spirit al
lecturii. Erau dezorientaţi, căutau o autoritate critică.
Căutam un loc unde să ne întâlnim, să citim, să reînviem
cât de cât atmosfera pierdută. Am oferit casa mea şi că l-
am avut ca musafir pe Tristan Tzara (257). De la
Constantin Ciopraga am reţinut exemplu de perfectă
corespondenţă om-operă. E vorba de Albert Camus.
„Opera lui transmite atâta  sinceritate, încât e imposibil
să rămâi insensibil la mesajul ei uman” (266). Al. Piru a
recunoscut că nu-i place să vorbească „de ascendenţa,
naşterea, copilăria şi adolescenţa” sa. A precizat doar că
numele îi vine de la grecescul „pyros” (foc). Despre
menirea criticului, Piru spune că e nevoie „să se afle în
relaţie cu cărţile şi mai puţin cu autorii. Relaţiile cu
cărţile sunt mai sigure, mai adevărate. Autorii sunt
deseori mult prea imprevizibili” (284).  Din Debuturile
„Literaturii noi” , interviul lui Ştefan Augustin Doinaş
merită reţinut. E generaţia care „a adunat laolaltă” nişte
„astrali, viciaţi de cultură”. La „Cercul literar” de la Sibiu
s-au nimerit poeţi  care „aveau o dublă rădăcină:” pe de
o parte capacitatea de a institui un climat intelectual
deschis, îndreptat exclusiv spre studiu, spre cultură, pe
de altă parte, un fel de presentiment, un  instinct, devenit
cu timpul conştient – că şansa de a ne afirma ca scriitori
stă şi în coeziunea grupului nostru, în ţinuta lui
spirituală şi morala unitară”. Portretul lui Radu Stanca
este, de asemenea, memorabil:” Era, mai întâi, un spirit
matur, cu o temeinică cultură estetică. Paradoxal şi
strălucitor în formulări, de o dezinvoltură elegantă a
ideii, el era totdeauna un adevărat izvor de sugestii în
probleme de teoria artei, de estetică, deşi ironic şi
analitic, el avea în acelaşi timp capacitatea de a contura
imediat o teorie, o explicaţie de ordin general.(353).

A existat un moment în care Dorin Tudoran visa să
realizeze o istorie a literaturii române contemporane
în…100 de interviuri. Această istorie a fost „abandonată”
cam la jumătatea drumului. Nostalgii intacte (1982)
conţine „plăcute dialoguri” . Fiecare interviu are câte un
moto. Iorgu Iordan spunea „ca şi poetul, vorbitorul e un

creator; unul anonim”. Acesta face un portret  negativ
profesorului de română:” Până la Liceul internat de la
Iaşi, n-am citit nicio carte de literatură! Profesorul meu
de română din Tecuci era un moşneguţ care cred că avea
drept studii numai liceul. Nici măcar gramatica n-am
învăţat-o de la el” (51), pe când la Ibrăileanu ţinea ca „ la
o femeie frumoasă din familie. Ca la o mătuşă în vîrstă,
dar mereu frumoasă.” (56). Pentru Saşa Pană, cititul era o
regulă a casei, pentru că s-a născut „într-o casă ce era şi
redacţie”, la cinci-şase ani, deja începusem să iau parte la
viaţa redacţiei”. Şi poveştile continuă, încât îţi este greu
să laşi cartea din mână. În viziunea lui, „în lipsa
avangardei, scriitorul ar fi blestemat să fie un slujbaş al
calapodului, adică să facă mereu ceea ce au făcut alţii
înaintea lui.”.

Peste tot întâlneşti portrete ale marilor personalităţi,
dascălii sunt la loc de cinste:” Pârvan era şi un educator
prin excelenţă. Iorga, acest „dascăl al naţiunii”, combătea
fascismul, tendinţele de fascizare a ţării…”(179). Mesajul
din interviul lui Marin Sorescu ar trebui să fie cunoscut
de tot tineretul. „Nu s-a văzut încă săpător care să fi
ajuns în partea cealaltă a pământului fără să întâlnească
izvorul menit să-l urce în slavă. Viu sau mort!”.
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Adaptare la realitate (1982) este „mărturia unui om
care nu are decât o singură pretenţie în ceea ce-l priveşte.
Aceea de a fi un om viu(…)., activitatea unui scriitor e
alcătuită din Litera şi Viaţa”. În capitolul Litera găsim tot
„ ce ştim de viaţa trăită la masa de scris” şi în Viaţa a fost
cules cu o plasă de fluturi din omul deghizat în reporter.
(5). Prima parte conţine subcapitolele: Cinstite umbre şi
Literatura şi viaţa literară, iar a doua: Pur şi simplu reportaje
şi Cronica pretenţiilor.

După 1990, a mai publicat Ghilotina de scrum
(dialoguri) şi Kakistokraţia (1998). Colaborează sporadic la
reviste din ţară. Din 1996 susţine o rubrică la revista
„Vatra” sub titlul Zigzag, iar din 1997 – rubrica Pupat toţi
PiaţaUnivers’tăţi, în „România literară”.

În opinia mea, reportajul în modalitatea abordată de
Dorin Tudoran nu-şi va pierde interesul şi valoarea
informaţia. Activitatea sa publicistică este în pas cu
moda, scriitorul având un blog în care, zilnic, scrie
despre tot ce consideră că merită atenţia cititorului.

IV. Disidentul

ată singura carte pe care nu ar fi trebuit sa o scriu.
Era suficient că am trăit-o. De fapt nu eu am scris
această carte – ea m-a scris pe mine.” Cu aceste

observaţii îşi deschide Dorin Tudoran Preambului &
Concluzie la cartea sa Eu, fiul lor – Dosar de Securitate.

După plonjarea în „oceanul de otravă” al celor
10.000 de valuri de fiere”, Dorin Tudoran se recunoaşte
în două închipuiri. În prima dintre acestea apare, pur şi
simplu, ca ţintă a securităţii şi i se spunea „obiectivul”,
„elementul”, „duşmanul poporului” sau „Tudorache”.
În cea de a doua se simte un „altcineva”, o „stranie
fiinţă” despre care spune că „nu sunt sigur când sau
dacă voi scăpa vreodată”. „ De la o vreme, nu am mai
fost fiul mamei mele – Maria – şi al tatălui meu –
Gheorghe. Am fost înfiat ilegal, practic răpit, de femei şi
bărbaţi foarte interesaţi de grupa mea de sânge şi
profund iritaţi de structura mea genetică.”. „Cititorul de
cursă lungă” află că disidenţa lui Dorin Tudoran
probează prin forţă şi tensiune. Dorin Tudoran era
cetăţeanul normal al unei societăţi guvernate de un
regim anormal. N-a cerut prea mult, a vrut să muncească
decent, n-a dorit o bună bucată de vreme să părăsească
ţara şi a pledat pentru drepturile sale în mod
transparent.

Că l-au înfiat cei de la Securitate, că au făcut
schimbări în viaţa sa, stă mărturie prima notă din arhiva
„Fond informativ”, dosar nr. 233433, unde i-au greşit
luna naşterii, confundată iunie 1945, cu iulie 1945.

Cu ocazia Conferinţei Naţionale a Scriitorilor (1976)
şi cu alte ocazii, luând o opoziţie de frondă, cu care a
avut succes în rândul scriitorilor (fapt ce i-a adus
alegerea sa în Comitetul Fondului Literar şi a Comisiei

de Cenzori a U.S.R.), a susţinut următoarele idei:” tinerii
scriitori sunt neîndreptăţiţi, posibilitatea de a călători în
străinătate a scriitorilor este limitată, există o critică
imorală determinată de condiţia materială necorespun-
zătoare a criticilor „plătindu-se oameni să caute”şopîrle”
ce creează o nouă meserie: suspiciunea”.(p.70).

Conducerea „Luceafărului” îi respinge un text în
care afirma că „tinerii scriitori sunt o generaţie laşă, uşor
de cumpărat cu funcţii şi bani”. La Conferinţa Naţională
a Scriitorilor (1977) şi la Colocviul Naţional de Poezie de
la Iaşi (1978) avea să ridice sălile în picioare prin
rectitudinea cumva ireală a discursurilor sale despre
obsecviozităţile din spaţiul literar, cu extensii la zona
politică, socială,  economică, morală. Radu Ioanid citează
câteva din frazele explozive rostite de Dorin Tudoran la
Colocviile de la Iaşi:” La noi se îngăduie prea mult
lichelelor…poezia patriotică este talanga la gâtul
adevăratei poezii…nu avem nevoie de cunoştinţe în curs
de dezvoltare…(p.25). Sunt numeroase note (p.86-89)
care fac referire la evenimentul respectiv şi apelativul dat
lui Adrian Păunescu.

Dorin Tudoran a fost puternic implicat în
demascarea plagiatelor întreprinse de Eugen Barbu ( cu
alte cuvinte, copierea din Paustovski, Erenburg şi
Malraux) şi de Ion Gheorghe (plagiere după Lao Tse),
cazuri grave de furt intelectual. Despre plagiatul lui
Eugen Barbu au scris, printre alţii, Nicolae Manolescu,
Marin Sorescu şi Mircea Iorgulescu. Cazul furtului comis
de Ion Gheorghe era uşor de dovedit. „Tehnica” folosită
de plagiator se rezuma la  frângerea originalului în
versuri şi „potrivirea” unor rime la textul luat, prea
deseori mot a mot  din sursa nemenţionată de poetul
nostru (p. 547). Cenzura, partidul şi Securitatea au blocat
publicarea textului lui Dorin Tudoran, însă articolul
„Plagiatul Ion Gheorghe din Lao Tse – Despre o anume
cărare şi prea puţina ei virtute…” a fost difuzat la
Europa Liberă. De asemenea, Dorin Tudoran atrage
atenţia la un alt aspect:” Substituirea de mitologii (e) un
procedeu nu doar fraudulos. El conduce la foarte grave
consecinţe.(p.550). Dintr-o „Informare” (p.63) aflăm că
„Poetul Dorin Tudoran  de la „Luceafărul” având în
spate „mafia” Geo Bogza, Eugen Jebeleanu etc.
urmăreşte să scoată din conducere pe redactorul şef al
revistei şi pe subalternul său – Nicolae Dragoş şi Mihai
Ungheanu” sau „Tot acest „grup de dreapta” urmăreşte
pregătirea unui mare scandal, legat de noul congres al
tinerilor scriitori, ca un fel de reeditare a „Colocviului de
las Iaşi”. Atenţie mărită! Este evident caracterul
anticomunist al acţiunii!!!”(p.105). Însă istoria disidenţei
lui nu poate fi redusă la un simplu conflict între grupuri
literare. În 1983 îşi dă demisia din P.C.R.

Peste Dorin Tudoran oamenii securităţii prăvălesc o
avalanşă de „planuri de măsuri”, „planuri de dirijare”,
„note”, „note sinteze”, „note raport”, „note de analiză”,
„rapoarte informative”, „stenograme”. Extenuat de
contrele vehemente ale lui Dorin Tudoran, unul dintre

I
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ofiţerii de securitate exclamă aproape clacând:” Domnule
Tudoran, de ce tot timpul trebuie să avem probleme cu
dv.?”(276). Interesantă este „nota” transmisă de Agenţia
France Presse:” Poetul disident român Dorin Tudoran
(33 ani) a declarat la Bucureşti unui corespondent al
Agenţiei France Presse că a primit, la începutul lunii
noiembrie 1984, două scrisori anonime prin care era
ameninţat cu moartea, dintre care una se referă în mod
implicit la asasinarea preotului polonez Jerzy
Papieluszo. Dorin Tudoran a precizat că una dintre cele
două scrisori, care i-a fost strecurată pe sub uşă, conţine
următoarele cuvinte „ şi noi avem lacuri de acumulare”(
se reaminteşte că corpul preotului polonez a fost găsit
într-un lac de acumulare de pe Vistula.).

Cealaltă scrisoare, a adăugat Dorin Tudoran,
precizează:” În această iarnă vom ucide porcii”.

Aceste ameninţări, apreciază poetul român cu
nelinişte, fac parte din campania de hărţuire a cărui
victimă este din 1982, când şi-a depus carnetul de
membru al P.C.R. şi a criticat politica culturală a
conducătorului de partid şi de stat, N. Ceauşescu.

Din acel moment, Dorin Tudoran, care nu a primit
autorizaţia de emigrare, trăieşte izolat. El este şomer şi i
s-a interzis să publice. (p.429).

Securitatea a reuşit să facă un calvar din viaţa lui
Dorin Tudoran, la rândul său, a ridiculizat şi supus la
grele cazne o poliţie politică ale cărei puncte vulnerabile
le-a scanat migălos şi le-a ţintit cu precizia unui lunetist
de elită. Pentru că se compune din multe texte scrise,
disidenţa lui Dorin Tudoran este elegantă şi atentă la
maniere. Scrisoarea adresată lui Dumitru Radu Popescu,
preşedintele U.S.R. la acea vreme, pare o lungă
confesiune a celui trimis într-un proces penal, însă ea
comunică un abuz…dinainte comunicat”.  „Vărsarea
dintr-o categorie de infracţiuni în alta, cu un anumit
scop” /de a fi trimis printre borfaşi, la penal”( p.499).
Meticulozitatea lui stilistică pare epatantă.

O scrisoare ajunsă la „Europa Liberă” şi difuzată în
30 octombrie 1983 începe cu un reproş cordial privind
„scuzabilele inexactităţi de lectură” ale unor texte ale
sale transmise cu câteva luni mai devreme de acelaşi
poes de radio (p.529). Nobleţea îl obligă la politeţe, astfel
lui Ceauşescu i se adresează cu „Excelenţă”:”Lăsaţi-mi,
Excelenţă, nealterat acest drept de a greşi pe cont
propriu, care este sarea şi piperul oricărei aventuri
existenţiale”(p.528). Citită în întregime, scrisoarea
dovedeşte curaj, puritate morală, respectul pentru
cuvânt şi sensul lui ( de exemplu, nu acceptă formularea
Cerere de emigrare ori Cerere de plecare definitivă din ţară, ci
opţiune).

În felul acesta, dintr-un „obiectiv” a ajuns
„personaj” într-o poveste despre cutezanţă şi onoare. Şi
urmărindu-se ca „personaj”, Dorin Tudoran a avut parte
şi de surprize. A înţeles că printre turnătorii săi de „o
calitate execrabilă” (p.40) s-au strecurat şi prieteni. Cu
toate aceste relevări ale nonconformismului său justificat

moral, etalate în cele peste 10.000 de pagini din dosarele
sale de urmărit al Securităţii ceauşiste, Dorin Tudoran,
printre dizidenţii români, rămâne dizidentul atipic.

Activitatea de scriitor a lui Dorin Tudoran a urmat
un traseu sinuos, cu paze mari de prezenţă în spaţiul
vieţii literare româneşti, însă nu şi la masa de lucru.
Dovadă sunt recentele apariţii editoriale şi premii care
vorbesc nu numai despre valoarea neperisabila a
scrierilor sale ci  şi despre o operă cu lungă bătaie în
timp. Premiul Naţional de Poezie „Mhai Eminescu”
pentru Opera Omnia l-a adus din nou în atenţia criticii
literare.  Aşa cum spunea şi Laurenţiu Ulici „Poezia nu
poate lua locul codului moral sau al opţiunilor
conştiinţei istorice, dar poate, dacă poetul are forţa de a-
şi domina cuvintele, să le cristalizeze într-o emoţie
estetică. Autorul Pasajului de pietoni o are.”
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Daniel CORBU

Topirea
(Începusem să mor prea devreme)

Începusem să mor. Muream încet în fiecare zi
în fiecare oră     în fiecare secundă.

Consultam tomurile sănătăţii şi ale bolilor
lumii

zeci de tratate ale trecerii
cărţi despre regi glorioşi
gladiatori, cruciaţi, castelani şi celebre madone,
şamani, zoroaştri, exploratori, prinţi ai

curajului
şi papi intermediari ai Bunului Dumnezeu
şi din fiecare se înălţa ca un abur

abia perceptibil revoltătorul firesc
aşa cum din adâncul materiei nimicul.

Începusem să mor vizibil. Îmi spuneau
iubitele       prietenii       vecinii:
Tu nu observi cum mori   cu câtă evidenţă
şi impardonabil fast chiar fără un pic de ruşine
în văzul tuturor te topeşti ca o apă
ce se scurge fără de noimă-n adâncuri
sau ca o avere căzută pe mâna părăduitorilor?

Începusem să mor prea vizibil. Vorbeam cu
mult prea ocupatele celule, cu sinapsele,

cuarcii, leptonii, gluonii

şi-i rugam să oprească un timp lunecarea
de nesuportat pentru cei care chiar în acel

moment
mă acuzau de pierderea clasicei demnităţi
a minimei decenţe sociale.

Dar totul căzuse în autism şi totul
lucra în defavoarea mea şi nici scepticismul
nu-mi mai era biserica sfântă a rugăciunii
iar iubita cea nouă-mi spunea:
 Degeaba ai scris şase mii de poeme despre
sânii    mersul   şi părul meu auriu
uite cât de vizibil mori în fiecare zi, în fiecare

oră
în fiecare clipă te zbaţi ca o floare tăiată
şi nu faci nimic. Nimic şi nimic.
Iar plecarea mea e foarte aproape.
 De mă părăseşti – spusei cu glasul pierdut –

va fi o rană,
dar ce spun eu
va fi un dezastru mai feeric decât
orice apus pentru că eşti atât de aşezată în
inimă, în sânge iar sufletul mi-i ocupat în

întregime.
Cum să te desprinzi?
Va fi o rană pe care-o vor vedea toţi
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care se va scurge pe bulevardul Victoriei, pe
strada Puşkin şi

Lăpuşneanu, pe stradela Baudelaire prin
clădirea

televiziunii centrale    prin pieţe    cluburi
de zi şi de noapte   o rană urâtă
ca o lipicioasă meduză    ca o inimă însângerată

pulsând
în dezordine

ca un monstru uriaş.
Iar oamenii zice-vor: ce despărţire urâtă
ca un muşuroi    ca un oraş oceanic după

apocalipticul tzunami!
 Fă ceva – îmi spune noua iubită – şi pune

capăt acestei ambiguităţi!

Dar eu continui să mor vizibil
în fiecare zi    în fiecare oră

în fiecare secundă
crezând ca şi vechii greci în destinul câştigului
din pierderea lucrului de pierdut supus astfel

măreţiei
pierzaniei şi golului absolut
continui să mor vizibil cu neruşinare,
în timp ce-mi îmbogăţesc impunătoarea

colecţie de timbre şi fluturi
sau fac adânci reverenţe unei glorii de trei

parale
şi uneori chiar ascult zile şi nopţi în şir
cum din adâncul materiei urlă nimicul.

Portret
Despre el se va spune:
Avea un ochi glorios ce nu mai privea
decît în sine.
Era atât de preocupat de esenţe
că pînă şi moartea i se părea
o melodie galantă.
Ar fi putut vorbi mai mult despre abatoarele
fricii  ar fi putut îmbrăca o cămaşă străină

sau accepta jocurile şi nu martirajul
Ar fi putut rămîne în scepticul cor de bărbaţi
al vechii înţelepciuni
de n-ar fi învins peste limita lor
altă şi altă şi altă înfricoşătoare limită.
Ar fi putut să accepte a-i creşte
cîteva rînduri de aripi false
sau să negocieze la un preţ bun praful de stele.
DAR EL ERA ATIT DE PREOCUPAT DE

ESENŢE
CĂ PÎNĂ ŞI MOARTEA I SE PĂREA
O MELODIE GALANTĂ.

Şah orb
O, Feodor Dostoievski, în paginile tale
apune luna şi răsare Moartea!
Osîndit ca şi tine
probez labirintul şi deşertul barbar
apoi strig:
DACĂ NUMAI PENTRU ATÎT AI FĂCUT

OMUL, DOAMNE,
E PREA PUŢIN!
Apără-l, Doamne, pe prietenul meu
mort de fericire pe cîmpurile sintaxei,
pe actorii aşteptînd replici şi gesturi suflate din
culisele lumii!
Ocroteşte-i, Doamne, pe fumătorii de

marijuana
pe cititorii în stele
pe beţivii din gări şi din porturi
modelînd norii magelanici ai depărtării!
Apără-i pe artiştii boemei, cei alunecaţi în

alcooluri
şi nu te bucura cînd vezi cam li se chirceşte

steaua
şi cum li se usucă trecutele glorii!
Apără-i, Doamne, pe rătăciţii în inima mea!
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Maşina de
inventat
idealuri
Aproape că spusesem toate cuvintele
împuţinîndu-mă
şi priveam printre gene cum îmi mor
secundele unui alt timp unei alte lumi.

Mi se părea că aud gongul din cer
semn că se-apropie corăbiile cu prieteni
din Ordinul Metaforei
şi mi se părea că Dumnezeu mă priveşte
prin lucarne fierbinţi.
Dar seara a venit un fel de înger
stătea chircit pe singurul fotoliu din camera

mea
un înger zgribulit şi tăcut.
Şi pe cînd cineva îmi făcea semne din sicriul prea

strîmt
îngerul palid repeta refrenul acela aulic al
concordiei omeneşti
ce umblă tuturora prin creier la cea mai

nepotrivită oră.
I-am spus îngerului:
Tu n-auzi că noapte de noapte cineva sapă
în mine-un mormînt
şi nu auzi neodihna cum îşi desfăşoară

corpuştii
pe amorţitele căi ale aşteptării?

Atunci el a scos din sîn un ghemotoc
de fire-ncîlcite de toate culorile
„Pentru că nu excelezi în gîndirea abstractă
priveşte, aceasta e Spaima!”

I-am spus îngerului cel zgribulit şi abulic:
NU VEZI CUM ATÎRN DE CRUCEA

CUVINTELOR

DE PARCĂ-AŞ ATÎRNA DE PĂCATUL
PRIMORDIAL?

Toţi iubiţi păsările doar păsările care
mor cîntînd
dar nu vezi cum zi de zi mă surp
şi deodată
de greutatea unui cuvînt voi muri?

APROAPE CĂ SPUSESEM TOATE
CUVINTELE

ÎMPUŢINÎNDU-MĂ
şi priveam printre gene cum îmi mor
secundele unui alt timp unei alte lumi.

Statuia
În grădina cu mireasmă de tei
pe banca solitară
stă aţipit cerşetorul cel orb
cu muzicuţa şi pălăria alături.
Şi în timp ce cîini vagabonzi îi ling tălpile
şi-l păzesc de trecătorii cei răi
precum regii perşi sau azteci de demult
el visează treceri pe lungi coridoare
urmat de pitoreasca-i camarilă
de dame   servitori   şi   măscărici
spre îmbelşugatele mese din
salonul palatului.
Pe-o bancă în grădina cu mireasmă
de tei
în plin decolteul verii
stă adormit cerşetorul cel orb
cu muzicuţa şi pălăria alături
cu cîini credincioşi apărîndu-l de

trecătorii cei răi
şi nu ştiu de ce întîrziind cu privirile
mi se pare o veche statuie
cu totul şi cu totul din aur.
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Scrisoare
(În oraş a murit un poet anonim)

Între timp
pe cînd sărbătoream cu aplomb
printre sfinţi şi pahare cu vin
şase sute de ani de atestări documentare
dragul meu Ieronim,
în oraşul celor şapte coline
a mai murit un poet anonim.
Prilej de-ntrebări pentru răspunsul sublim:
Unde ne ducem? De unde venim?
Cutreierînd alei de ţintirim
se legănau trufaşe-ntrebări
despre viaţa şi moartea poetului cu versul
presupus anodin
dar şi:
Unde ne ducem? De unde venim?

Cutremuraţi oarecum metafizic
de nemişcarea poetului şi de aspectul său fizic
din sicriul înalt şi cu toartă
în timp ce unul perora fără sfială
despre gloria defunctului poet, uşor parohială,
unii visau doar zei salvatori intrînd pe poartă
şi gîngureau cuvinte dintr-o limbă moartă.
Prin urmare iubit Ieronim
provocînd atîtea-ntrebări pentru răspunsul

sublim
în oraş a mai murit un poet anonim.

Poemul
peripatetic

Lui Vasilian Doboş

De ani şi ani plimb pe străzi
ideea unui poem
de parcă mi-aş plimba propria-mi moarte.
Deseori prietenii vorbesc
înşirînd verzi şi uscate despre glorie
sex sau politică şi nu-i aud.
Poemul nescris zumzăie în urechi
şi mă scoate pe străzi
intru în bodegile unde altădată
prezidam mese de prieteni.
Să luăm o bere zice Lessy, asta mai saltă

glicemia!
Luăm bem în tăcere
eu simt cum poemului încep a-i creşte solzişorii
brusc mă ridic şi ies iar pe străzi
ies prin pieţe aici totul se vinde şi totul se
cumpără paradisul murdar poate ajunge
pînă şi-n grădinile suspendate pînă şi în
privirea lui Orfeu întoarsă spre Euridice.
De ani şi ani plimb pe străzi
ideea unui mare poem
de parcă mi-aş plimba propria moarte.
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Nu-i nimeni s-
alunge poeţii
din cetate
Deşi poate nu-i nimeni s-alunge poeţii
din cetate
totuşi vă rog, prieteni ai mei:
De mă vor căuta arătînd fotografia sau
portretul robot
sau poate o pagină cu versuri din Poema

sfîrşitului
sau din Documentele haosului
spuneţi-le că nu m-aţi văzut
deşi cutreieraţi oraşul în lung şi-n lat
şi victorioşi ieşiţi din parcuri din cîrciumi
sau din muzee ale vechilor timpuri
sau din odăile unde iubiţi femei aprinse
ca nişte iepe de Pomerania – vorba bunului

Ioanid –
spuneţi-le că nu mi-aţi văzut chipul.

Şi de vă vor întreba dacă-am vorbit vreodată
a lepădare de lume
voi să negaţi cu tărie
iar de vă vor întreba de instaurarea plictiselii
în unele unghere ale fiinţei mele
de oboseală, întristare sau lehamite
voi să le răspundeţi:
Poetul este al cerurilor şi al surîsului
şi bătăliile sale sunt ca ale bunului templier
iar profilul eroic de care vorbiţi
e doar platoşa de cuvinte înfăţişată-n
cîntecele sale – glorie a harului şi singura avere.
Iar de vor întreba dacă-aţi auzit
un plîns o hohotire sau dacă aţi întrezărit
vreo mîhnire ivită din binecuvîntate pricini

asemenea să negaţi
spunîndu-le că în lupta cu Neantul cel rău
victoriile mele vor triumfa
şi chiar dacă zilele mi-s adunături de
ne-mpliniri şi vise retezate
nevăzutele-mi aripi de ceaţă
cu iubire acoperă sanctuarele oraşului
şi întotdeauna Poezia ia locul absenţei.

Pentru ultima
oară

Pictorului Dorin Baba

Doar ceea ce-ai iubit trăieşte cu-adevărat.
Cui îi pasă că paşii-mi vor rătăci
poate pentru ultima oară pe strada Lăpuşneanu
a unui mare oraş din Europa de est
că voi privi Biserica Trei Ierarhi pentru ultima

oară
că poate după amiază voi asculta pentru ultima
oară cîntecul condorului din poemele
lui Walt Whitman
că voi citi pentru ultima oară sceptica Glossă

eminesciană
sau versetele din Biblia pre versuri tocmită de

Dosoftei.
Cui îi pasă că am probat paradoxul
ca probă a creierului viril
că am scris cîntece de amînat trufia
că voi număra pentru ultima oară plopii
şi pentru ultima oară îmi vor ieşi fără de soţ
că teama de moarte se destramă încet
ca broderiile atacate de molii.
................................................................
Nu vreau să-mi închipui
cum va arăta peste o sută de ani
mîna care-a scris acest poem.
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Ioan HOLBAN

Poezia pe
un tărâm de
focuri
bengale

a începutul anilor ’80, când
Daniel Corbu debuta în poezie
cu volumul semnificativ (şi

nu lipsit de orgoliul conştiinţei
propriei valori) intitulat Intrarea în
scenă (1984), în lirica noastră se
cristalizaseră câteva direcţii noi care
s-au bucurat de tratamente deose-
bite din partea criticii de întâmpi-
nare, în funcţie de argumentele
oferite la un moment dat, pentru
dezbaterea, aprinsă atunci, ca şi
acum, referitoare la raporturile atât
de delicate între modernitate (al
cărei „campion“ era Nichita Stănes-
cu{ XE "Stănescu, Nichita" }) şi
postmodernitate (pusă, mai ales, „pe
seama“ poeţilor din gene-raţia ’80);
dincolo de exagerările, altfel
inerente, unor astfel de discuţii, este
sigur că în lirică – poate cel mai
„mobil“ teritoriu literar – s-au
petrecut schimbări notabile nu doar
de tonalitate, ci, în primul rând, de
concepţie asupra actului poetic şi a
semnificaţiei sale în ordine
existenţială. În orice caz, esenţiale au
fost două dintre aceste direcţii: aceea
a „textuării“ lumii, a desfacerii
modelului acesteia pentru a re-face
textura, ceea ce se făptuieşte până la
„model“ şi cealaltă, de reevaluare a
unor teme aparţinând romantismu-
lui, simbolismului, Avangardei şi

curentelor moderniste din deceniile
trei şi patru ale secolului trecut, care,
trecute prin filtrul ironiei corozive,
demolatoare, păreau definitiv epui-
zate, dacă nu şi compromise pentru
postmodernitate: „textualismul“ şi
„noul romantism“ (azi, unii vorbesc
şi de „noua Avangardă“) sunt
realităţile cele mai vizibile ale liricii
noastre din acei ani, dominată nu
atât de cărţile generaţiei ’80, cât de
spiritul lor. Deşi diferenţiate, aceste
direcţii erau, în fond, complemen-
tare, ele definind noul lirism; iar
această complementaritate singură
poate explica apropierea între poeţi
atât de diferiţi, cum sunt Mircea
Cărtărescu{ XE "Cărtărescu, Mircea"
} şi Ion Mureşan{ XE "Mureşan, Ion"
}, Magda-lena Ghica{ XE "Ghica,
Magdalena" } şi Nichita Danilov{ XE
"Danilov, Nichita" }, Mariana Marin{
XE "Marin, Mariana" } şi Lucian
Vasiliu{ XE "Vasiliu, Lucian" },
Traian T. Coşovei{ XE "Coşovei,
Traian T." } şi Mariana Codruţ{ XE
"Codruţ, Mariana" }, Liviu
Pendefunda şi Florin Iaru{ XE "Iaru,
Florin" }, iată, Daniel Corbu care, în
cei douăzeci şi cinci de ani de la
debut, a publicat unsprezece cărţi de
poezie: Intrarea în scenă (1984),
Plimbarea prin flăcări (1988),
Preludii pentru trompetă şi patru

pereţi (1992), Documentele Haosului
(1993; 2003), Spre Fericitul Nicăieri
(1995), Cântece de amăgit întuneri-
cul (1996), Manualul Bunului
Singuratic (1997; 2003; 2005),
Duminica fără sfârşit (1998), Cartea
urmelor (2001), Evanghelia după
Corbu şi alte poeme (2006), Eonul
Marelui Desant (2007), Viaţa de
fiecare zi la Iaşi pe vremea lui
Daniel Corbu povestită de el însuşi
(2010).

În perspectiva „diferenţei
specifice“, dar, în primul rând, în
aceea a amintitei complementarităţi,
un bun exemplu este cartea din
1988, Plimbarea prin flăcări. Primul
poem chiar este ilustrativ în acest
sens; noua sensibilitate pune accen-
tul pe tensiunile existenţiale mai mult
decât pe cele textuale, afirmând nu
fără orgoliu intenţia reîncărcării
semantice a unor termeni deseman-
tizaţi de atâtea experimente lirice
care au contestat drepturile registru-
lui grav de expresie lirică a unor
cuvinte precum dragoste, fericire,
ură, inimă, suflet, inimă, singurătate
etc. Orgolioasei declaraţii a
„despărţirii de cărţi“ şi a afirmării
eului, a propriei paradigme lirice
(„în fiecare zi vrei să fii tu însuţi
rătăcind prin cărţile altora… a venit
însă timpul bunule Spinoza

L
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Eminescu/ Feodor Dostoievski
Camus Lorca/ Rilke Allen Ginsberg
complicii mei Kafka/ Borges şi tu
Nichita Stănescu – cel mai tânăr/
dintre zeii acestei ţări – a venit
timpul să/ mă despart de voi şi să
fiu eu însumi/ să văd cât din lume e
firesc şi cât e absurd/ a venit timpul
să mă despart de voi rănile mele/ au
început a răsări în cuvinte/ sunt
vecin cu spaima cu bucuria cu
secolul douăzeci cu/ foile albe/ am
şi început să fiu suspectat de vărsare
de/ lacrimi deşi n-am scris încă
poemele esenţiale/ deşi n-am spus
încă acele cuvinte pe care cineva/
citindu-le ar orbi/astăzi a venit
timpul să mă despart de voi/ să vă
spun că voi rămâne eu însumi/
chiar dacă i-ar lipsi perfecţiunii un
deget“ – Retorică), acestei declaraţii
de independenţă şi de ruptură cu
modernitatea îi urmează, însă, un
poem deloc întâmplător intitulat
Spre Marile Tomuri; despărţirea de
text are loc numai întrucât este
întrezărit orizontul viitoarei (re)
întâlniri cu acesta: sintagma din
titlul acestui poem apare adesea în
carte, desemnând ceea ce aş numi
obsesia bibliotecii – o „traducere“
lirică a unei preocupări constante a
pe atunci tinerilor poeţi, dezvăluită,
altfel, publicistic, prin răspunsurile
la o anchetă găzduită, în epocă, de
paginile revistei „Caiete botoşăne-
ne“ (Cultura poetului tânăr).

Calea regăsirii textului este, la
Daniel Corbu, spre deosebire de
poezia altor colegi de generaţie,
aceea a explorării temelor şi motive-
lor care au constituit paradigme
lirice anterioare: altfel spus,
regăsirea poeziei se face prin lectura
şi experimentarea acelei poezii de
care poetul se despărţea mai
devreme. De aceea, Plimbarea prin
flăcări nu este atât o carte de poezie,
cât una despre poezie, pe care Daniel
Corbu o descrie nu atât în procesul ei,
în ceea ce „se face“, cât în fiinţa, în
ceea ce are ea definitiv: poezia nu
mai e, aşadar, „stare poetică“, ci
afirmarea unui vid care dobândeşte,
prin lectură şi experiment, corpora-
litate. Tema cel mai frecvent vizată

în poemele volumului este întâlnirea
cu străinul; tema specifică romantis-
mului (la Alfred de Musset{ XE "de
Musset, Alfred" }, de pildă) şi
simbolismului (la Charles
Baudelaire{ XE "Baudelaire, Charles"
}) nu capătă la Daniel Corbu sensul
agresiunii alterităţii (ca în toată
poezia secolului XX), ci se constituie
(ca în paradigmele de origine) într-
un simbol al sinelui, într-o summa a
ipostazelor derizorii ale eului din
realitatea de dincoace de vis: „M-am
născut în anotimpul răcoros al
întrebărilor/ călătoresc mult/ ar
trebui să spun:/ toate drumurile
mele formează la un loc o victorie/
fără egal/ ar trebui să spun: undeva
în adânc se pregătesc furtunile/ şi se
caută ochi pentru lacrimi/ poemele
sunt procese verbale ale tuturor
bătăliilor purtate cu mine/ şi nu ştiu
de ce n-am refuzat niciodată acest
drum/ acum trec pe străzi pregătit
pentru o nouă victorie/ înaintez
prin ploaia de noiembrie/ viaţa e
misterioasa sincopă ziua de mâine/
mă întreabă de-s singur/ şi se pare
că adevărul rămâne acelaşi/ oricât
aş striga eu între aceste coperţi/
înaintez prin ploaia de noiembrie/
pregătit pentru o nouă victorie/ în
urma mea se aud doar zarurile ploii
pe acoperiş/ întors la mine găsesc
un străin/ căruia îi dau uimit bună
seara“ (Bună seara). Această
„autobiografie“ lirică, descriind,
consemnând stări, gesturi, cuvinte
rostite sau amânate, stă sub semnul
întâlnirii, al revelaţiei pe care o
produce prezenţa „străinului“, a
celuilalt „eu“, provenind dintr-o
lume a tuturor promisiunilor.
Semnificativă este şi opţiunea lui
Daniel Corbu pentru poezia „de
intimitate“ (iar nu „intimistă“): aici,
în durata şi spaţiul acestei întâlniri
cu „străinul“, se dezvăluie voluptatea
surprinderii adevărului, al lacrimii
ascunse sub masca clovnului, a
cuvintelor înainte de a deveni text, a
materialului de dinainte de sintaxă:
„Târziu a intrat în casă/ şi-a
dezbrăcat pelerina înăcrită/ de râs/
înăuntru liniştea se desfăta cu
neruşinare/ pâinea întreagă pe masa

întreagă/ «cât valorează un clovn»/
s-a strecurat în sine «când e adevărat
un clovn»/ şi-a dezbrăcat pelerina
înăcrită de râs/ şi-a scos în palme
inima de mim/ şi neştiut de
nimeni/ în mijlocul camerei/ a
udat-o cu lacrimi“ (Interior cu mască
şi clovn). Sunt şi alte elemente care
circumscriu poemele de început ale
lui Daniel Corbu noului romantism:
visul este termenul opozant al morţii
(Sfaturi de amăgit întunericul), lumea
este una a „corespondenţelor“
(Repetiţia generală), textul este
scrisoare (Lettres en miettes, Scrisoare
deschisă, Alte sfaturi de amăgit
întunericul, Scrisorile, Poem despre
inima mea, Poem despre foşnitoarea
absentă, Scrisoare), iar „străinul“
poate fi, ca în atâtea ipostaze
cunoscute din romantism şi
simbolism, sufletul, moartea, iubita,
sinele, destinatarul „scrisorii“.

Preludii pentru trompetă şi
patru pereţi este o carte scrisă –
după cum mărturiseşte autorul –
între 1988 şi 1989, amânată de
obtuzitatea cenzorilor unor vremuri
potrivnice actului cultural autentic.
Ca pentru majoritatea scriitorilor
români, poezia – literatura, în
general – a fost modul specific de a
rezista atunci şi acolo, nu neapărat
opunându-se, ci supravieţuind prin
scris într-un soi de aşteptare ce
părea, la un moment dat, fără sfârşit.
Poemele acestui volum nu exprimă
o disidenţă, în sensul propriu al
cuvântului; ele nu sunt – cum zice
Daniel Corbu – „O navetă între mine
şi mine, între mine şi lume, între
ideal şi realizabil“. Nici mai mult,
dar nici mai puţin decât atât. Adică:
nici protest deschis, nici ironie cu
adresă politică ori socială, nici
construirea unor baricade la vedere,
ci rezistenţă, încăpăţânare de a fi
sau, mai exact, de a-şi regăsi fiinţa în
intimitatea celor patru pereţi, în faţa
oglinzii.

Dominanta cărţii rămâne narci-
sismul poetului însuşi, exprimarea
(şi explorarea) unei naturi narcisice,
profund poetică, mitul lui Narcis
fiind chiar unul din miturile
esenţiale ale Poetului, una din
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multiplele sale ipostazieri: „Nu v-
am vorbit niciodată despre emoţia
unor seri în care, proaspăt bărbierit,
dichisit, mă aşez în faţa oglinzii.
«Povesteşte, îi spun, hai povesteşte
ceva!» Inima îmi bate mai tare.
«Povesteşte, povesteşte ceva de
peste zi!» Tăcem. Ne privim, ne
iscodim, flirtăm. Am senzaţia că
trăim între un rânjet şi altul ca între
două orgolii mondiale. «Povesteşte,
hai povesteşte ceva!» Ne privim ca
nişte străini. Ne suspectăm. Ne
perfecţionăm rânjetul. Trec pe lângă
noi spasme, evoluţii, involuţii,
revoluţii, capul domnului
Robespierre, Ilenele Cosânzene din
poveştile noastre, discursuri
retezate, aureole de îngeri, dialectica
peticită, amantele lui François
Villon{ XE "Villon, François" }, poate
chiar umbra bunului Dumnezeu şi
noi nu ne clintim. Aşteptăm.
Suntem, fiecare, aşteptarea celuilalt.
«Povesteşte, hai povesteşte ceva!»
Nu ştii ce să faci cu tine. Nu ştiu ce
să fac cu mine. «Povesteşte,
povesteşte ceva!»“. Poetul îşi
intitulează semnificativ acest text În
loc de prefaţă şi, pornind de aici, va
umple spaţiul dintre cei patru pereţi
cu tot felul de oglinzi; „strâmbe“ sau
„celeste“, acestea îi vor restitui
permanent propriul chip – dichisit
sau grotesc – şi propriul discurs
poetic. În această logică a povestirii de
sine (nu degeaba se îndeamnă poetul
„povesteşte, povesteşte ceva!“) este
firească abundenţa definiţiilor
poeziei, „dezordine-nfrântă“, „haos
condamnat la visare“ al cărui
principal subiect „e uimirea“. Toate
aceste definiţii –şi nu sunt puţine –
converg spre raportul dintre haos şi
ordine, structurând în complexitatea
relaţiilor sale valoarea actului poetic
în orizontul existenţei înseşi: „Lucrul
pe care l-ai dorit al tău/ la nesfârşit
te stăpâneşte./ Fie! În mine
drumurile se zbat ca peştii în plasă/
mucezeşte absenţa/ iar câţiva
admiră dâra de sânge/ a
privighetorii ucise/ pe când palmele
devin arme/ şi primăvara-i abisul
oricărei priviri./ Cu grădina
Getsemani topită în suflet/ o odisee

a singurătăţii vei scrie./ Mucezeşte
absenţa./ Dacă locuieşti într-un
fulger/ floarea furtunii iat-o/
dinţişorii curajului iată-i./ Se clatină
lacrima/ îngenunchează hotarul./
Încă o dată poezia e haosul
condamnat la visare“ (Weekend
secret). Probabil că tocmai acest
„weekend secret“ al poetului a
amânat apariţia cărţii. Cum să
trăieşti – se spunea – în „miezul
unui ev aprins“ luându-ţi asemenea
„vacanţe“ pentru visare şi pentru
aşezarea lumii pe alte temeiuri?
Visătorul – aceasta a fost una dintre
„diversiunile“ la care a făcut apel
lumea literaturii într-o realitate a
rinocerilor lui Eugène Ionesco{ XE
"Ionesco, Eugène" }: „L-am văzut
legând braţele unei/ compătimiri,/
L-am surprins în timp ce bătea
marea în cuie/ în timp ce închiria
bobul de rouă/ incendia răsărituri
cu propria flacără/ şi repara aripi
uzate de îngeri./ L-am privit
îndelung:/ în amurguri
înmiresmate/ stătea agăţat de
propriul strigăt“.

La începutul anilor ’90, o carte
tipărită în condiţiile grafice fixate de
Documentele Haosului părea un lux,
o apariţie „exotică“ într-o lume
destul de cenuşie (hârtie de ziar,
cartoane de învelit scrumbia etc.).
Dar „fluxul“ prezentării grafice
(coperta era semnată de Ioana
Vitcovska) a acestor documente ale
haosului ascundea un alt lux: cel al
melancoliei, visului, singurătăţii, al
unei fiinţe ce vieţuieşte azi cu
nostalgia unei existenţe anterioare,
într-o altă epocă, într-o altă
paradigmă culturală: aceea a noii
modernităţi. Din acest punct de
vedere, volumul a fost considerat o
sinteză a temelor şi motivelor liricii
lui Daniel Corbu de până la acea
dată; sinteza e, fireşte, al noului poet
şi al noii poezii: astfel, în acest
autoportret: „Într-o casă singură un
om singur/ repetă la nesfârşit un
singur cuvânt: fericire./ Totul îl
ademeneşte şi totul îi stă/
împotrivă./ S-a îndrăgostit a urât a
construit utopii/ a râs şi a plâns cu
toţi răsfăţaţii de rouă./ Şi de câte ori

se arăta o absenţă/ de câte ori se
găsea un gol se grăbea să-şi
înghesuie acolo inima/ se aşeza pe
sine umplându-l/ precum morţii
gropile lor./ Într-o casă singură un
om singur/ repetă la nesfârşit un
singur cuvânt: fericire“ (Autoportret
în mers). Poezia din Documentele
Haosului, a lui Narcis mereu, este
una a spaţiilor albe umplute cu
sentiment, cu acel feeling atât de
specific (şi atât de necesar!) omului
acestui timp: „Multă vreme mi-am
imaginat poezia: o femeie privind/
printr-o fereastră./ Multă vreme am
crezut că privind prea mult
frumuseţea/ voi orbi./ Îmi
spuneam: de m-aş învinge mereu/
fără martori şi fără fast/ de m-aş
învinge în fiece clipă!/ Dar cineva
îmi arăta cu degetul instrumentele
de/ făurit duminici/ felinarele de
înaintat în deşert/ altcineva tocmai
descoperise complotul lucrurilor
mărunte/ asupra privirilor mele/
prietenii răsturnau pe trotuar valize
cu îngeri/ serile îmi pregăteau
încoronarea cu lacrimi/ şi nu ştiam
cum să te mai mint moarte/ care ani
de-a rândul ai acoperit spaţiile albe
din/ poemele mele/ îţi cântam
litanii cântece din nordul meu/
răsărite ca florile din inimă/ singur
îmi încurajam călătoria pe cruci/ şi
mă vindecam de muşcătura atâtor
cuvinte/ otrăvite./ Când vei citi
acestea o cititorule/ eu demult voi fi
plecat prin alte poeme“ (Încoronarea
cu lacrimi).

Tonul elegiac, propriu poeziei
lui Daniel Corbu (nu întâmplător şi-
a ales drept motto al cărţii un text din
Rilke{ XE "Rilke, Rainer Maria" }),
singurătatea mereu afişată şi
pesimismul declarat în dese rânduri,
dialogul cu Celălalt, poetica visului
şi retorica măştilor unui nou Narcis
fac parte din aceeaşi recuzită
neoromantică. Mai mult, Daniel
Corbu regăseşte plăcerea, aş spune
chiar, voluptatea metaforei, a
ornamentului poetic pentru că, iată,
cartea e „împunsă“ – zice poetul –, e
scrisă de inimă; aici, între două
coperţi, între un vers şi altul se
adună şi/ sau risipeşte viaţa însăşi,
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trăită nu la cea mai înaltă ficţiune –
cum o face un coleg de generaţie,
Florin Iaru{ XE "Iaru, Florin" } –, ci la
cea mai înaltă tensiune a surpării în
tristeţe şi singurătate, în zona de
identificare a visului cu realitatea, în
foşnitoarea prezenţă (prin absenţă) a
străinului: „Nu mai ştii să faci nimic
de-o vreme/ nu mai ştii să întâmpini
o duminică/ te bâlbâi şi te-ncurci în
vorbe/ singur cu o lacrimă neplânsă
de ochi./ Cum să fii liber când tu
eşti plin de limite ca marea de
peşti?/ N-ai înţeles că totul e o iluzie
Daniel Corbu/ şi că trăim mai
voluptuos o tristeţe decât/ o
bucurie/ că mâini străine ne umblă
prin suflet/ că vinovaţi suntem la
toate vinovăţiile/ şi în fiecare zi
cineva ne condamnă la moarte?/ Ai
strâns tot orizontul într-o rană/ şi
înaintezi improvizând mereu fericiri
de mescalină/ care se surpă încet ca
mătreaţa ca varul/ de pe zidurile
vechi“ (Scrisorile fratelui).

Cu ultimele cărţi, se produce
o mutaţie sensibilă la nivelul temelor
şi, mai ales, al figurilor lirice din
poezia lui Daniel Corbu. Astfel, în
Cartea urmelor, „eroul liric“ nu mai
este Narcis, ci Cain, cu „noile sale
lamentaţii“, unde se invocă Tatăl
care l-a pedepsit pentru uciderea

fratelui, Abel; nu victima, aşadar, ci
călăul şi nu omul plăcut, prin jertfa
adusă din turma sa, lui Dumnezeu,
ci păcătosul, cel care, ucigând,
rămâne să-şi trăiască vina până la
capăt, destrămarea, propria-i sur-
pare, sfâşierea lăuntrică: „Doamne
de cel care-mi aleargă din rană în
rană/ ai milă!/ Nu mai existăm
decât în destrămare/ sensul nostru
devine o mie de sensuri/ şi nu ne
mai aflăm şi nu ne mai
recunoaştem./ E de-ajuns să spu-
nem bine/ şi binele se desface în
mici semne care cutreieră ascun-
zişurile/ şi rămânem cu mâinile
goale/ şi singuri rămânem precum
un Dumnezeu/ fără lume./ Chiar
adevărul e sortit să se-mprăştie în
cuvinte/ şi asemenea fachirilor şi
cerşetorilor/ să cutreiere oraşele./
Apără-l, Doamne, pe cel agonic
atins/ de durerea sticloasă a
sinelui!/ Că sufletul se destramă în
o mie de suflete pitice/ şi inima se
împarte în tot atâtea inimi mici şi
fără putere/ şi singurătatea în atâtea
singurătăţi asemenea/ care ard cu
flacără mică şi rea./ Şi atâţia vin să
locuiască un singur trup/ şi atâţia
vin să se locuiască pe ei înşişi/ şi nu
se mai găsesc şi nu se mai găsesc./
Fă ceva, Doamne, împotriva acestei
sfâşieri!“ (Noile lamentaţii ale lui
Cain). Cain experimentează păcatul
şi efectele sale într-o mereu repetată
apocalipsă – apocalipsa de fiecare zi
sau „roza apocalipsă a clipei de faţă“
ori „dezasamblata apocalipsă“ –, cu
picioarele definitiv prinse în noroiul
lumii, incapabil să renunţe la
„pământeştile daruri“, cu mâinile
însângerate, dar şi cu nostalgia
mântuirii, a pocăinţei şi
reconvertirii: cântecul de moarte care
îl leagă pentru totdeauna de Abel e,
în fond, litania sfârşitului,
ascunzând, însă, secreta speranţă a
iertării şi renaşterii, după judecată, a
revenirii în grădina Getsemani poate
chiar – repetându-l pe Abel – în
ipostaza unui „păzitor de capre în
insula Patmos“. Fără să scrie ceea ce
se cheamă o poezie religioasă,
Daniel Corbu abordează pe acest
nivel al problematicii cărţilor sale

una dintre temele majore ale
literaturii, cu originea în povestea
din Vechiul Testament.

Dincolo de această temă care
personalizează volumul Cartea
urmelor între celelalte cărţi ale
poetului, aici sunt, fireşte,
numeroase conexiuni cu motive
lirice şi metafore obsedante din, să
zicem, Plimbarea prin flăcări,
Documentele Haosului, Spre
Fericitul Nicăieri sau Manualul
Bunului Singuratic. Între acestea,
nevoia acută de a defini poezia,
poemul, poetul; iar prima definiţie e
chiar vânzarea de frate, gestul
(păcatul) care înfrânge dezordinea,
cum se spune într-un vers:
călătorind prin cărţi, căutându-se
acolo şi identificându-se, mai ales,
cu figuri shakespeariene şi
dostoievskiene, poetul – „măreţ
animal sub foaia de cort a
memoriei“ – îşi adună „risipita
viaţă“ între un vers şi altul, stăpân
peste „haosul condamnat la visare“,
mic zeu „fără scutece, abandonat în
lumină“. Poezia, pentru el? O femeie
privind printr-o fereastră, de
exemplu. Poemul? Un proces-verbal
al tuturor bătăliilor purtate pe un
câmp de luptă cu tranşeele goale.
Dar poate ipostaza cea mai
interesantă se regăseşte în poemul
Poporul statuilor, unde Daniel
Corbu revine la tema medievală, o
paradigmă care i-a irigat scrisul,
imaginarul, risipita viaţă între patru
pereţi, în cuvinte, între un vers şi
altul: „Au intrat în biografii. Au
învârtit caii/ şi au bătut tobele şi
orgoliile/ Au venit principi dornici
de glorie/ cu saltimbanci şi
măscărici cu urlete/ de luptă:/
TREBUIE ÎNVINS POPORUL
STATUILOR/ SĂ CADĂ POPORUL
STATUILOR!/ Astfel au venit
principi dornici de glorie/ cu tactici
înşelăciuni zale şi săgeţi otrăvite./
Neclintit poporul statuilor./
Trecutul se spulbera viitorul/ se
clădea precum piramide de cranii./
Neclintit poporul statuilor./ Rând
pe rând au băut din vinul
înfrângerilor/ şi rând pe rând şi-au
potrivit aureola de sânge/ au pierit
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credincioşii ostaşi/ principi şi
împăraţi ai hazardului./ Neclintit
poporul statuilor/ în noi şi în afara
noastră/ pretutindeni împrăştia
tăcere“.

În fond, toată poezia lui Daniel
Corbu, ca şi intervenţiile sale
teoretice, navighează în jurul unei
avangarde reactualizate, un moder-
nism care îşi caută un nume
(„postmodernism“ sau „noua
avangardă“), rămânând, însă, nu
atât în cadrele istorice – cele care
„deranjează“ orice demers ce se vrea
întemeietor de nouă paradigmă –,
cât şi în cele structurale, de retorică,
tehnică, modalităţi şi textură a
imaginarului. Evanghelia după
Corbu şi alte poeme este încă un
semn al acestui efort de a înfiinţa,
surpat pe dinlăuntru de rezistenţa şi,
în fapt, de noutatea paradigmei
modernismului cu toate formele
sale, active încă de la începutul
secolului trecut.

„Noua avangardă“ sau „post-
modernismul“ actualei generaţii de
poeţi nu sunt decât noi forme ale
modernismului. Iată. Imaginea care
tutelează Evanghelia după Corbu şi
alte poeme este „pasărea oarbă
Dali“, iar poetul încearcă zadarnic
(dar încearcă?) să se rupă de
mustăţile deplinului suprarealist
pentru a se refugia, însă, în vorbele
neoromanticului Rilke{ XE "Rilke,
Rainer Maria" }: „Câţi vor mai şti
cum am trăit/ un secol întreg/
atârnaţi de mustăţile lui Dali?/ Şi
câţi vor cunoaşte tristeţea celui care
află-ntr-o zi/ că orice avangardă
sucombă/ în favoarea lucrului bine
făcut ce va urma/ sau că futuriştii
oniriştii behavioriştii miros doar a/
catran şi război pe veşminte?/
Tânăr,/ să fi încălecat cu dâra de
fum/ a zeului în alergare,/ să mă fi
luat eu după îngerii/ cu aripile albe
ca praporii ca ştergarele/ de picnic
ale ţăranilor atârnă/ ca înjurăturile
pe buzele beţivilor de cartier/ şi cad
tot mai multe steaguri roase de
vânturi./ Din cealaltă vârstă un
singuratic se-ndreaptă/ spre mine/
cu vorbele lui Rainer Maria Rilke
încurajând/ un ascet: Wer spricht von

Siegen? Überstehn ist ales./ Cine
vorbeşte de victorie? A îndura e
totul“ (Lumini şi urme): luminile şi
urmele modernismului trasează
calea poetului de azi. În acelaşi spirit
se constituie şi cuplul poet-pictor,
Daniel Corbu şi Felix Aftene{ XE
"Aftene, Felix" } (cum, la fel,
altădată, poeţii şi prozatorii anilor
’30 din veacul trecut îşi „ilustrau“
cărţile cu lucrările graficienilor şi
pictorilor vienezi ai epocii); poezia şi
pictura (grafica, desenul) sunt
asemeni pentru că provin din aceeaşi
paradigmă de sensibilitate. Cum
spune poetul însuşi: „Tu ca într-o
plantaţie de bumbac/ rămâi rătăcit
în mecanismul secolului/ din care
cu greu se poate plonja/ într-o
caleaşcă cu cai/ dar poţi vedea cum
un poet/ joacă baba-oarba cu
cuvintele/ poate că pentru el
pictorul de alături/ surprinzând
hidoasa realitate imediată/
desenează peşti zburători şi oameni
fără urechi…“ (Ai palmele goale); zeii
informi, protectori, maimuţoi,
bolnavi, infantili, cei buni şi cei răi,
necruţători şi mahmuri – hidoasa
realitate imediată – din poemele lui
Daniel Corbu se regăsesc sau, mai
bine, în-fiinţează în lucrările
pictorului Felix Aftene{ XE "Aftene,
Felix" }.

În aparenţă, poezia lui Daniel
Corbu documentează haosul, cum
spune titlul unii cărţi anterioare. În
fond, ea exprimă ceea ce poetul
însuşi numeşte o civilizaţie
voievodală şi metatextuală. Temelia
e a unei simbolistici bine articulate
(arlechinul, crenelurile, balurile,
proscrisul, infanta, gestul seniorial,
eşafodul) care trimite la amintita
temă medievală, un semn prezent în
cărţi ale unor scriitori contemporani
din cele mai diverse generaţii (de la
Ana Blandiana{ XE "Blandiana, Ana"
} la Ştefan Agopian{ XE "Agopian,
Ştefan" }); Daniel Corbu îi adaugă
lumea romană (cu Sallutius,
Lucilius, Caligula, „scepticul
Agrippa“) nu pentru a crea ceea ce
în proză se numeşte timp-epocă, dar
pentru a susţine şi din alt orizont
timpul visat: „Pe atunci nu erau
laboratoare atomice/ pe atunci
ierburile erau numai verzi/ şi toate
doamnele idealiste./ Nu
existau/droguri pilule curăţătorii/
chimice superbele bizarerii ale/
timpului nostru./ Bărbaţii adânciţi
în asceză ştiau să aştepte/ chiar şi
gloria postumă./ Trăită până la
capăt,/ ISTORIA se retrăgea încet/
în rafturile bibliotecii“ (Secolul
luminilor). Retragerea în bibliotecă
se produce în perspectiva regăsirii
componentei metatextuale a
civilizaţiei lui Daniel Corbu; aceasta,
ca şi istoria, e labirintică, poetul
trece prin diverse porţi sau se
rătăceşte prin coridoare fără capăt,
toate cu nume de bibliotecă: Kafka{
XE "Kafka, Franz" }, Cervantes{ XE
"Cervantes, Miguel de" }, Homer{ XE
"Homer" }, Creangă, Dostoievski{ XE
"Dostoievski, F.M." } sunt „trapele“
ascunse în podeaua civilizaţiei
voievodale prin care poetul alunecă
în abisul celei metatextuale: „S-ar
cuveni un imn pentru/ alunecarea-n
abis/ s-ar cuveni o dovadă/ Şi pe
când se desface-n bucăţi zeul tău
protector/ şi înfloreşte văzând cu
ochii labirintica civilizaţie/
metatextuală/ iar miracolul
dezgolirii de sine atinge apogeul/ cu
aceeaşi febrilitate cu care neofiţii/ îşi
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împart Paradisul/ nu dispera!/
Lucrul în care nimeni nu crede/ Se-
nfometează în sine/ şi totul e
salvator/ până şi această peticită
speranţă/ până şi acest vis
amputat/ şi chiar această dimineaţă
în care/ stai şi priveşti picurii ploii
pe un mormânt nou./ Cineva
mătură curtea abatorului/ cineva
spune: «poftiţi, domnule Kafka!»/ S-
ar cuveni un imn pentru/
alunecarea-n abis/ s-ar cuveni o
dovadă!/ Nu departe: o trompetă
rezemată de zid./ Mâna clipocind
uşor înspre inimă“ (Poftiţi, domnule
Kafka!).

Drama dar şi superbia acestei
plimbări prin flăcări, cum spunea
altădată, prin civilizaţia voievodală
şi metatextuală, cum scrie acum, se
adună în figura poetului care cântă
versete înălţătoare şi târguieşte vise
la second hand în All rights, ascultă
adierea sângelui prin vena cavă în
Colbul, urmează un nesmintit
program al ruinii şi lansează
prolegomene în şoapte către
prietenul Sallustius în La charette
bleue, aprinde ruguri de vorbe şi
recondiţionează bandajele istoriei în
Lecţia de abis, ia apărarea celor
înjuraţi, (astfel: „Tv’n buburuzele
voastre de clopotari/ ai nimicului/
dă cuburi fericite/ dă obsedaţi
textuali!/ Bă fericiri spulberate bă/
cutremure cu fleonc/ bă adoratori
de femei abstracte şi bucolice
dorinţi!“) în o mie de biberoane în
flăcări, se exilează într-o secundă şi
visează poeme care pot să ucidă în
Pângăritele trepte; Poetul face toate
acestea pentru a fi el însuşi:
„Creierul ăsta în formă de cruce/ la
carete-nchini zeule maimuţoiule/ pe
care te laşi răstignit zilnic/ nimeni
nu ţi-l primeşte plocon./ Aici se-
nchide cartea trupului/ şi altceva
trebuie să-nceapă./ Fiecare cu
steagul lui. Dar cine să-l poarte?/ Că
tu stai/ prăbuşit peste propriul
maldăr de vorbe/ ca peste-un munte
tocit/ înăcrit de tertipuri tehnici de-a
fi tu însuţi./ Toţi îţi ştiu drumurile şi
nimeni nu-ndrăzneşte a le urma/ şi
nimeni nu vrea altfel să te nască./
De-acum, ce ţi-a hărăzit zeul cel

bun/ vei fredona ceva care să
acopere flămânzenia/ vei aştepta
metafora să-ţi intre/ ca târfele în
aşternuturi/ te vei pierde printre
fărâmele unui adagio/ vei afla cât
cântăreşte umbra./ Târziu vei
împături ghilotina/ şi-o vei
ascunde-n surâs“ (Cartea trupului).

Cheia ieşirii din labirintul
civilizaţiei voievodale şi metatextu-
ale, crede Daniel Corbu, este poezia,
arta sa combinatorie prin care se
reface legătura cu formele „extreme“
ale modernismului (dadaismul şi
lettrismul), cu imaginile şocante,
fauve, ale suprarealismului. Poetul
din Evanghelia după Corbu şi alte
poeme răspunde astfel întrebării în
ce fel modernitatea devine postmo-
dernitate (sau „Nouă Avangardă“).
Poate chiar – ne sugerează poezia lui
Daniel Corbu – prin intersectarea,
până la juxtapunere, a tuturor
formelor atât de active încă ale
modernismului; până acolo încât se
poate rescrie chiar şi poezia aşa-zis
„patriotică“ într-un lung poem,
Simfonia întâia. Imperiala (Patria fără
sfârşit), un text de la care poate porni
dezbaterea unei teme foarte
sensibile pentru poezia noastră
contemporană: retorica de aici, în
spiritul întregii cărţi, e a unui om
oarecare într-un timp oarecare.

Şi pentru că Evaghelia… este şi
o carte care instruieşte, iată ce ne
învaţă Evanghelia după Corbu; mai
întâi, câteva definiţii interesante,
menite să fixeze şi altfel labirintica
sa civilizaţie din istorie şi din
bibliotecă: „istoria nu-i decât
amintirea dezastrelor“; „orice
avangardă sucombă/ în favoarea
lucrului bine făcut ce va urma“; „nu
ştiu dacă Dumnezeu a ales prostia/
pentru a-i bucura pe înţelepţi sau
înţelepciunea/ pentru a mări
ignoranţa proştilor“; „minciună-s şi
laurii până la urmă“; „până la urmă
orice istorie e o adunare de treceri/
pe drumul Damascului“; „toţi cei
care conservă istorii o sfârşesc
prost“. Într-o altă ordine, în
Evanghelia după Corbu, poemul
cultivă o simbolistică biblică, a
adevăratelor Evanghelii, turnată pe

formele noi ale unui Meister
Eckhart; „neîmblânzitul eretic“, cum
îşi spune în titlul unui poem, are
creierul în formă de cruce, evocă
oprirea mâinii lui Avraam la
uciderea fiului, Golgota „plină de
cruci şi foi de papirus“, Grădina
Ghetsemani, „neamul lui Cain“ şi
„fratele Iuda“, scrie erezii stând
„pieziş în umbra lui Dumnezeu“;
dominante în această simbolistică
rămân – cât de semnificativ, însă! –
figura lui Petru care „se leapădă în
orice om“ şi calea Damascului, ca
pentru a re-prezenta (re)convertirea:
„Vine un timp când armele şi trufia/
devin o povară/ iar cuvintele nu-s
niciodată de ajuns./ Cei ce bat tobele
pentru tine şi înalţă surlele/ nu ştiu
că primesc de fiecare dată alt om./
Cum şi tu, Saule din Tars, fără a
colinda gările/ văzduhului/ pe
când ţi se odihneau caii şi cămilele/
şi slujitorii osteniţi/ ai primit
fulgerarea devenind alt om./ Aşa
cum şi eu, Saule prigonitor,/ pe
când mica şi marea istorie îşi zornăie
înfundat/ ruginitele lanţuri/ izbesc
fără voie cu picioru-n ţepuşă
devenind Celălalt./ Şi mereu
Celălalt cu fiecare poem Celălalt/
până când poţi deveni o mie de
Ceilalţi/ care-au primit/
fulgerarea./ După cum ştii, doar
Calea contează şi iarăşi/ după cum
bine ştii, peste mierea păcatului
vechi/ un altul se-aşază/ şi până la
urmă orice istorie e o adunare de
treceri/ pe drumul Damascului./ Tu
ce spui/ carne histerizantă de
cântecul nevăzutelor lumi!“ (Drumul
Damascului). Cum spunea Ion
Mircea{ XE "Mircea, Ion" } într-o
inspirată prefaţă, Desantul lui
Daniel Corbu, poetul îşi regăseşte
postura predilectă în aceea de
„explorator al spiritului“; în
neoromantism, dadaism, lettrism,
suprarealism, postmodernism, noua
Avangardă, în civilizaţia voievodală
şi metatextuală.

♣
____________________________________
Ilustraţiile de la pp. 767-782 sunt reproduceri
după lucrări semnate de Liviu Pendefunda
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Emanuela  ILIE

Poetul Ilie
Constantin şi
„Desprinderea de
ţărm”

rimele texte scrise de Ilie Constantin – aşa cum
vor fi ele reţinute în antologia Plata luntraşului.
Poeme (1965-1998), Editura Muzeul literaturii

române, Bucureşti, 1999 – par a se ralia, prin motivaţie şi
atitudine lirică ori linii tematice preeminente, la un cu
totul alt model poetic decât acela al congenerilor
debutaţi la sfârşitul anilor ’50 sau începutul anilor ‘60.
Poetul exploatează şi parcă jură pe visul evazionist,
părând interesat să peregrineze prin epoci revolute şi
geografii pitoreşti, re-construite lacunar, dar febril, dintr-
o pastă livrescă. Adolescentul îşi valorifică lecturile în
mod firesc, transformându-le în încercări de salvare din
indigenţa cotidiană. Astfel trebuie citită, de bună seamă,
Romanţa scrisă demult, în adolescenţă (pe care poetul o
dedică lui Miron Radu Paraschivescu) al cărui subiect –
episodul erotic ce se consumă, în timpul călătoriei spre
„căutatul ţărm pustiu” a unei corăbii de contrabandişti,
între secundul „cel tânăr şi frumos” şi Joyce, fata
„curajoasă,/ frumoasă ca o sabie de Damasc” – îi impune
tânărului de doar 17 ani utilizarea unui cadru şi a unei
recuzite lesne recognoscibile: luna care „prin hubloul
rotund cată/ în cabina mirosind a trandafir oriental”,
puntea murdară „de rom şi de lună”, peste care sunt
aruncate sticle goale, cărţile de joc sau revolverele.
Aceeaşi apetenţă pentru vagabondajul geografic este
anunţată şi de imaginile artistice utilizate în textele scrise
în 1957 („Şi-mi pare odaia o naltă şi zveltă corabie,/
cămăşile – pânze umflate – o poartă pe ape albastre/
împinse de vântul cel lin al suflărilor noastre” – Din
copilărie) şi 1959 („Noaptea asta toate stelele-au ieşit/ mai

la suprafaţă pe sub prova lunii.// […]// drumul ca un
far a izbucnit în sus/ aşternându-ţi lumea la picioare” –
Douăzeci de ani).

Desigur, acest miraj al evaziunii în spaţii nelimitate
circumscrie un teritoriu tematic de care, în epocă, păreau
atraşi mai degrabă unii dintre poeţii aşa-numitei
„generaţii pierdute” decât congenerii lui Ilie Constantin.
La fel ca Constant Tonegaru, Mihail Crama, Mircea
Popovici, C. T. Lituon, Radu Teculescu, pus în faţa
alternativei de a-şi exprima în mod direct revolta
împotriva realităţilor socio-politice sordide, Ilie
Constantin se recuză, preferându-i mirajul oniric,
nocturn, selenar, materializat acum în forme aproape
clasice, ritmate şi rimate, ce ascultă de preceptul
muzicalităţii. Uneori, în acord implicit cu muzicalitatea
unui spirit tânăr, însetat de zborul mijlocit de eros: „De-
atâtea zboruri zarea se mutase/ lin aplecându-se sub
arcuri vii,/ cu arbori, temple, râuri, case,/ iar noi
umblam pe frunze străvezii/ pe-un drum pornit şi el
spre miază-zi.// Şi totu-n jurul meu era în pantă,/ şi
chipul tău îmi nălucea abia/ prin trecerea de păsări,
delirantă,/ continuată printre noi: perdea/ prin care
văzul meu te bănuia.” (De-atâtea zboruri)

Pe bună dreptate, poezia de acest tip a fost
recunoscută, de critica de întâmpinare, drept o „poezie
de stări muzicale, difuze”, din care „orice încordare,
orice dramatism sunt absente” (Nicolae Manolescu): în
ciuda faptului că poetul nu-şi refuză adesea gesticulaţia
largă, articulată retoric, dominantele sale atitudinale sunt
în mod cert subsumate unei serenităţi netulburate,

P
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deocamdată, decât de înfiorări sau vagi presimţiri
împrumutate regnurilor, conform principiului romantic
bine cunoscut le paysage comme état d’âme: „În aurul
supus / al grâului,/ un tânăr doarme/ cu faţa spre
stele./ Nemişcat priveşte/ clătinătoarele constelaţii./
Dar câteva spice/ ritmate de vânt/ îi tulbură oglinda
limpede a frunţii” (subl. ns., E.I.).

Destul de repede, însă, lumea „învelită toată de-o
pânză visătoare”, nu va mai fi privită prin „zbaterile
somnoroase de gene şi de aripi”, ci prin pâcla unei
sensibilităţi dezabuzate, ce îşi deschide din ce în ce mai
mult porii spre autoscopic.

Ce-i drept, nu puţine dintre următoare poeme ale lui
Ilie Constantin, incluse şi ele în cărţile Vântul cutreieră
apele (1960) sau Desprinderea de ţărm (1964), vor mai izola
şi transfigura poetic tot câte un episod cheie al glisării
conştiente înspre un dincolo revelat aproape întotdeauna
drept un spaţiu taumaturgic, eliberator: „ţărm e poate
soarele însuşi eliberând/ fiinţe de flacără şi helium,/
ţărm (…) ţărm către noapte şi nou început” – Ţărm.
Excursul evazionist nu mai este însă determinat de
fantasme livreşti adolescentine. Sonetul Descălecarea lui
Buffalo Bill este din acest punct de vedere o excepţie
aparentă, căci deşi pare a se grefa pe o intenţie
intertextuală (inclusiv o lectură paralelă a acestui text cu
balada Buffalo Bill, inspirata parabolă a destinului scrisă
de cerchistul Radu Stanca, fiind ofertantă), textul ascultă
mai degrabă de impulsul devoalării propriilor suferinţe.
Dar şi de o logică subversivă, o interpretare în această
cheie fiind cu siguranţă preferabilă: „În zvârcolirile de
laşitate/ Îmi simt destinul ca pe-un arest:/ O, sub
drapelele violentate/ M-aş năpusti către Marele Vest.//
Ritmic debarcă, în ţărm surpate,/ Spor de popoare:
mâluri şi lest./ Rupe, apucă, apără, bate/ Cu disperare
oricare gest.// Câtă planetă la soare-apune!/ (Ochiul
prea lacom mă va răpune.)/ S-ajung întâiul şi să
cuprind!// Scad în ocoluri şi în deprinderi, / Fără
pieirea unei desprinderi,/ Cu tristă râvnă îmbătrânind.”

Sigur, aici, ca şi în Homo magicus, utilizarea unei lirici
a măştilor a putut înşela vigilenţa cenzurii, ce a tratat cu
indiferenţă aluziile maniheiste la opoziţia excesiv
exploatată între Vest/ Libertate totală/ potenţialitate de
exprimare, respectiv Est/ arest/ îngrădire a posibilităţii
de exprimare. La fel de clar ni se pare faptul că
„Zvârcolirile de laşitate” se referă, practic, la însuşi
apelul la ceea ce critica a catalogat, imediat, drept „o
lirică a rolurilor. Tânărul de douăzeci de ani, zidarul,
minerul, oţelarul, Ulise, Penelopa şi « tovarăşii lui Ulise »
sunt ipostaze obiectivate ale unor atitudini pe care
poetul le exprimă indirect, printr-un transfer al
confesiunii proprii sau în formula odei” (Ion Pop, Poezia
unei generaţii).

Temerarul avertisment din Descălecarea lui Buffalo Bill
rămâne, e adevărat, singular. Instanţa auctorială nu şi-l
mai asumă prea curând, preferând mărturisirea cu
jumătate de gură sau denunţul voalat al traumei

individuale motivate socio-politic. Nici relaţia dintre
ignominia contingentului şi tentaţia evaziunii nu mai
este atât de strânsă, căci iluzia îndepărtatului pare de
cele mai multe ori a rezulta dintr-o proiecţie
preponderent livrescă dublată de una justificată
ontologic.

În mod cert, însă, în cea mai mare parte din poemele
din Clepsidra (1966), Bunavestire (1968) şi în special Coline
cu demoni (1971), centrul de greutate al discursului se
deplasează dinspre peisagistică spre confesiune, dinspre
descripţia caligrafică înspre desenul tulburat
expresionist al Colinelor cu demoni interiori. Căci autorul
îşi manifestă din ce în ce mai vădit interesul faţă de
captarea în poezie a variilor forme de rău existenţial de
care suferă. Iată, spre exemplu: obsesia scindării, a
dispersiei ori a căderii în sine („Cădeam cu toate armele
pe mine/ spre zeul meu, şi el sunând de arme./ Mă
prăbuşeam, mă prăbuşeam în suliţi./ Ci trupul meu
crescu, el deveni/ un munte spart de-o mie de izvoare” –
Solul); apoi înstrăinarea ca alienare de sine („Din
pământ, un strigăt m-a ajuns,/ mâinile-mi umblă pe
chip/ înstrăinate de lacrimi,/ şi cine mă va crede?” – Din
pământ, un strigăt); spaima de golul existenţial echivalat
cu dispersia interioară („ … dar unde e spărtura?/ Pe
unde se aruncă-n cer fiinţele/ istorisite în mine
furtunos?/ O lăcomie sunt printre lucruri,/ un gol subit
cerând adăugire” – Răgaz); senzaţia rătăcirii între vârste,
ca prim simptom al degradării fizice şi fiziologice („E o
amânare mohorâtă,/ o neîncredere între culori/ şi
rătăcesc între vârste;/ e un peisaj în mine de arbori în
ianuarie/ cu soarele în renunţare” – Cea dintâi ninsoare).
În sfârşit, nostalgia dureroasă a vieţii uterine sau a
primei copilării, regresiunea într-un spaţiu protector,
matrice („Copil demult, uitat în oase/ ori risipit de ani
cu totul,/ prin razele de ochi duioase/ ce lesne îţi era
înotul:// din leagănul uimit, alene,/ înlănţuit în nea
subţire,/ zburai, porneai în sus prin gene/ purtat de
propria-ţi privire.// Erai o larvă ce visează/ zidită-n
borangic de carceri,/ prin stele oarbe la amiază/ un zbor
pierdut, fără întoarceri” – Larvă).

Impresia iniţială a cititorului, aceea că, „sub semnul
Marelui Vag” interior, eul poetic îşi construieşte o
identitate de limes, de frontieră – atât între vârste, cât şi
între spaţii, respectiv delimitări (meta)poetice – va fi
augmentată, pe parcursul lecturii, de un element
structurant elocvent. Indiferent de nucleul în jurul căruia
se coagulează confesiunea lirică, aceasta se sfârşeşte din
ce în ce mai frecvent cu revelaţia dureroasă a situării în
proximitatea sau chiar pe însăşi linia subţire, fragilă, abia
demarcată, a pragului, a hotarului, a limesului. Un
analogon emblematic al acestuia este spaţiul de
demarcaţie descris în Febră: „Marele Vag, ca o
exasperare/ îmi înmieşte simţurile, şi prin el/ eu
urmăresc în locul de contact/ al toamnei cum o veştedă
celulă/ din viaţa mea decade şi o alta/ se naşte în locul
ei”.
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Nu mai este vorba, aşadar, despre trecerea, fie şi
imaginară, a frontierei, a hotarului, a pragului, despre
depăşirea ţărmului ca un moment cheie al unui proces
dificil, dorit însă, de emancipare, devenire sau, de ce nu,
de salvare a fiinţei. Emoţia evaziunii onirice sau livreşti
despre suferinţa declanşată de conştientizarea faptului că
eul emitent de discurs evazionist este condamnat să
exploreze perpetuu o zonă de graniţă cu topografie
incertă. De unde stările specifice: insecuritate, prezumţii
întunecate asupra viitoarei depăşiri, spaima de contactul
real cu alteritatea etc. Într-o serie substanţială de texte
risipite în toate volumele scrise până în 1972, se
configurează în fapt o adevărată poetică a limitei.
Poemul intitulat chiar Cunoaşterea prin limite înscenează o
complicată luptă cu ispita evanescenţei şi se încheie cu
un autoportret articulat chiar pe obsesia cunoscută a
captivităţii corporale, aşadar a echivalenţei sóma – sema:
„Fumul m-a ajuns pe balustradă […]/ îl privesc iar el îmi
intră-n ochi/ năucit ca de oglinzi care-l resping […]/
Fum de cineva, fum de limite,/ fum de noi, de mine, fum
obstacol,/ cu măsura ta îmi acoperi/ înţelegerea de
infinit.// Limite de sânge şi de putere/ Am purtat
printr-o limită de timp,/ Viaţa mea e o fereastră/
zăbrelită des cu limite,/ iar dincolo de ea/ stă ascunsă
Fiara-Infinit”.

Fereastra zăvorâtă de aici este substituită, în alte
poeme, de realităţi/ locuri/ vocabule simbolice care
dobândesc în limologie/ frontierologie (border studies) o
semnificaţie esenţială: ţărmul, drumul vicinal, hotarul
sau zidul ca semn decisiv al rupturii: „Dinspre zidul
neîntrerupt al porumbului/ venea frig şi o nelinişte/
pătrunsă de foşnete şi alunecări,/ şi zidul tot mai înalt/
se apropia, împingându-ne/ spre ochii, şi ei neliniştiţi, ai
focului” (Copiii păstori).

În freatica majorităţii zdrobitoare a poemelor sale par,
ce-i drept, a palpita energii dintre cele mai diverse. Practic,
fiecare secvenţă textuală pare a tematiza nuclee lirice grele:
suferinţa şi apocatastaza, ispitirea şi mântuirea, tentativa

sómei de a depăşi stadiul semei, maturizarea şi moartea,
însingurarea şi alienarea, necesitatea, dar şi ineficienţa de
fond a erosului ori a visului, raportul iluzie-realitate şi
Centru – margine, dialectica relaţiei vânat – vânător
transpusă în legătura paradigmatică poet – poezie, dar şi
animus-anima etc. etc. Privite în ansamblu, însă, poemele
incluse în Coline cu demoni (1970) şi Celălalt (1972), sunt,
în fond, eboşe ale unei arheologii a imaginii de sine, aşadar
mijloace eficiente de instituire şi de comunicare a unui
sine vulnerat, căci marcat de iminenţa evanescenţei, a
marii treceri, trecerea Dincolo, căreia încearcă să îi opună
speranţa salvării terestre, posibile, fireşte, fie prin eros şi
creaţie (fiecare dintre ele constituind, şi pentru Ilie
Constantin, un succedaneu al nemuririi), fie prin însăşi
mica trecere, trecerea dincolo.

Atât creaţia elaborată după trecerea dincolo, reală a
lui Ilie Constantin, cât şi traiectul propriu-zis biografic al
scriitorului vor demonstra, din păcate (sau poate din
fericire?!) că îndelung aşteptata Desprindere de ţărm, de
spaţiul matricial, echivalată, anterior, cu o dez-limitare
totală (aşadar inclusiv identitară), nu va avea rezultatul
scontat. A se vedea, din această perspectivă, poeme
precum Poeţii exilului, Când pier deodată glasurile, Damnare,
Oglindă,  ce vor corporaliza entropia identitară specifică
unui autor „surghiunit/ în lume, ca o lacrimă”, căci va
resimţi, acut, acel „vid al desţărării” despre care a vorbit
Vintilă Horia. Să nu uităm, însă, că orice exilat cu
identitate inclusiv creatoare are cel puţin şansa de a-şi re-
face scriptural/ ficţional Patria de hârtie. În acord cu acest
corolar tematic este şi definiţia-tip a poeziei, ce deschide
una dintre cele mai recente antologii ale lui Ilie
Constantin, Limba Imperiului. La Langue de l’Empire,
Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2003:
„Poezia este, poate, limba Împărăţiei cereşti şi
pământeşti deopotrivă”.

Eveniment al Revistei Contact internatiuonal: Andrei Hoişie Corbea, Emanuela Ilie, Creţu şi Constantin Pricop la lansarea volumului Literatura începuturilor, publicat în serial de revista noastră
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Theodor DAMIAN

Galaxia
Pendefunda

Liviu Pendefunda scrie din cititul în stele pentru că vine din
stele, pentru că el este un pelerin prin lumea aceasta care nu e a lui.
Lumea lui e mult mai mare, e o galaxie îndepărtată pe care noi încă n-
am descoperit-o, el ne-o descoperă câte un pic şi ne arată cum s-o
găsim în noi înşine. Galaxia lui e înlăuntru şi în afară deodată.

Liviu Pendefunda trăieşte sub semnul unei zodii ce va să vină, e
zodia Apokolokintosis, luna Simbamueni, parusia lui va despărţi

întunericul de lumină în marele vers al lumii cântat ca o mantă
mântuitoare în templul lui Zoorobabel. Liviu  citeşte lumea noastră
aşa cum descifrezi sensurile unui triunghi circumscris într-un pătrat,
circumscris într-un romb, circumscris într-un cerc.

Până acum, dragă Liviu, ne-ai învăţat să citim coaja. După 6o ne
vei învăţa să citim drumul spre miez.

La Mulţi Ani!

Taina e taină
Se dedică lui Liviu Pendefunda

Mai bine taci
luna ca o vrăjitoare
distrusă
a zodiei tale
îţi spune
apoi te îmbată în tămâie
de flox şi petunii
în ce anotimp şi la ce oră
întunecă luna lăstunii
câte porunci atâta trudă
atâtea munci.

Numai aşa
obosit şi curat
poţi citi în stele şi-n lună

Taina Rodiei
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numai după ce ai bătut în uşorii casei tale
cele zece porunci
înţelegi când şi de ce
lăstunii se-adună
în adunarea lor poţi citi
semnele stelei de mâine
poţi descifra
dar cum traduci
fanta rotundă şi hrănitoare
a bobului de grâu
deghizat în bucata de pâine
pe cruce
pironită în mijloc.

Câinele din Baskerville
latră sinistru şi ameninţător
când sunt aproape taina lumii
s-o dezghioc.

Taina e taină
mi se spune
ea ţi se dă
nu ca s-o explici
ci ca s-o faci rugăciune.

În jocul lumii aceste
stăm agăţaţi între ce nu-i
şi ce este.
Ce nu-i
ne aruncă ca pe o minge
din stea în stea
ca şi cum jocul
cu fiecare pasă
începe din nou
joacă şi roagă-te
nu-ntreba.
Ce este
ne calcă pe urme
ne blochează intrarea
cine sunt
şi mai ales de ce
cum să răspund când fiecare literă
părăseşte înţelept întrebarea
e ca şi cum
intri şi ieşi din fire
aşa cum intri şi ieşi
din rătăcire.

Tudor Pătraşcu
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Dan ANGHELESCU

Terapiile
memoriei

upă cum orice carte va
spune întotdeauna multe
lucruri esenţiale despre

personalitatea unui autor, se poate
întâmpla – şi chiar se întâmplă
adesea – o inversare a respectivului
fenomen: desfăşurate în timp,
preocupările şi strădaniile autorului
pot proiecta/reproiecta o anumită –
chiar specială – lumină asupra unei
cărţi. Apreciem, fără rezerve, că un
asemenea mod de a ilustra o apariţie
editorială este cât se poate de
potrivit pentru cartea Presa literară
din exil. Al doilea val. Recuperare şi
valorificare critică, semnată de
Mihaela Albu (editura Timpul,
2012).

Membră a Uniunii Scriitorilor din
România, a Academiei Româno-
Americane, Visiting Professor la
Columbia University din New York
(unde, în perioada 1999 – 2003,
preda cursurile de limbă şi literatura
română, cultură şi civilizaţie
românească), prof. univ. dr. Mihaela
Albu s-a făcut remarcată în ultimii
ani printr-o susţinută activitate de
istoric literar. Aceasta în paralel cu
celelalte multiplele domenii
(literatură originală, critică literară
sau eseistică) pe care le frecventează

adesea cu o apreciată aplicaţie.
Numeroase şi consistente, studiile
sale s-au focalizat cu precădere asu-
pra unui teritoriu (din păcate – şi pe
nedrept – destul de ignorat) valoros
şi deosebit de interesant: revuistica
literară a exilului românesc. Dacă des-
pre marea literatură şi marii scriitori
ai exilului românesc au apărut totuşi
o seamă de studii, articole, comen-
tarii, volume şi chiar lucrări de
doctorat, despre publicaţiile exilului
se ştie – şi se scrie – încă foarte
puţin.  Iată de ce se poate  afirma că
– în momentul de faţă şi pe această
arie de preocupări – Mihaela Albu,
prin cercetările sale şi prin ceea ce a
publicat deja, reprezintă una dintre
(deloc numeroasele) autorităţi în
materie.

După volumul (un fel de prelu-
diu?) intitulat Citind la New York
scriitori români (ed. Axa, 2002),
Mihaela Albu inaugura, începând
din 2008, o veritabilă serie de lucrări,
deschisă cu foarte consistentul opus
dedicat ziarului Lumea liberă din
New York. Apărută sub egida
Institutului Naţional Pentru Memoria
Exilului Românesc, respectiva mono-
grafie avea să fie urmată de alte
lucrări la fel de serios elaborate:

Presa românească de peste hotare
(2009), Reviste literare ale exilului
românesc – Luceafărul (Paris, 1948-
1949) – o restituire (2009), Cultură şi
identitate (Pagini culturale în ziarul
Lumea liberă din New York), Presa
literară din exil – recuperare şi
valorificare critică (2009). Aceasta fără
a mai pune la socoteală şi
numeroasele articole apărute în
reviste academice din ţară şi din
străinătate sau studiile selectate în
volume colective dintre care
menţionăm doar câteva titluri:
Comunicarea subversivă în regimul
totalitar comunist sau Una dintre Feţele
tăcerii (în vol. Comunicare, identitate,
context, Ed. Universitaria, Craiova,
2009); Un simbol al culturii româneşti
sau Mircea Eliade şi Biblioteca – spaţiu
profan, simbol sacru, (în vol. Cultura şi
imaginea românilor în lume, Casa
Editorială Demiurg, Iaşi, 2009);
Scriitori români din exil: mesagerii
noştri în Europa (în vol. Distorsionări
în comunicarea lingvistică, literară şi
etnofolclorică românească şi contextul
european, Iasi, 2008); Romanian-
American Writers – a Bridge between
two Worlds (în Conference on British
and American Studies, Transilvania
University of Braşov, March 2007);

D
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Exilul românesc şi presa anticomunistă:
ziarul Lumea liberă  din New York (în
Studiile româneşti în lume în 2007.
Romanian Studies around the World in
2007, Editura Cartea universitară,
Bucureşti, 2007); Scriitori români din
diaspora şi literatura română (în vol.
Identitatea culturală românească în
contextul integrării europene, Edit.
Alfa, Iaşi, 2006); Presa româno-
americană: un studiu de caz: Ziarul
„Lumea liberă” din New York (în vol.
Români majoritari, români minoritari.
Interferenţe şi coabitări lingvistice,
Academia Română, Institutul de
Filologie Română „Al. Philippide”,
Editura Alfa, Iaşi) ş.a. Nu mai puţin
semnificative – ca profil al persona-
lităţii ştiinţifice a autoarei – sunt şi
participările la workshop-uri, în
Conferinţe şi simpozioane interna-
ţionale organizate de diferite
universităţi din lume (Malta,
Finlanda, Turcia, Anglia, Polonia,
Albania, Serbia, Slovacia, Ucraina,
Republica Moldova), precum şi acti-
vităţile sale ca profesor şi coordona-
tor la Romanian Sunday School, New
York (2003-2005), sau ca iniţiator şi
organizator de simpozioane şi confe-
rinţe cu caracter ştiinţific: Conferinţa
studenţilor româno-americani Northeast
Collegiate Romanian Cultural Confe-
rence la Univ. Columbia, New York,
aprilie 2001, Simpozionul Internaţio-
nal „Literatura diasporei: Mircea
Eliade”, New York în 2007, Simpo-
zionul Internaţional „Zilele Lumină
lină”, New York în 2005 cu tema
„Literatura diasporei”, Simpozionul
Internaţional Întoarcerea în Ithaca.
Literatura română din exil şi din afara
graniţelor: realizări, recuperare, restitu-
ire, Centrul Universitar Drobeta
Turnu-Severin, 2009, 2010.

În momentul de faţă este de
apreciat faptul că, după publicarea
unor fragmente în serial în paginile
revistei Contact international, editura
Timpul din Iaşi oferă, pentru a doua
oară, un bun prilej de (re)întâlnire cu
încă o lucrare datorată Mihaelei
Albu: Presa literară din exil – al doilea
val – recuperare şi valorificare critică.
Concret este vorba de o continuare a

volumului publicat în 2009 la aceeaşi
casă editorială. Noua selecţie de
texte e însoţită şi de data aceasta cu
un eşafodaj analitic întocmit cu
seriozitatea şi acribia ce au carac-
terizat întotdeauna lucrările acestei
autoare. Este un demers bine struc-
turat (inclusiv dintr-o perspectivă a
unor intenţionalităţi de natură
pedagogică), menit să limpezească şi
să faciliteze cunoaşterea şi înţele-
gerea unui anume context şi a unor
realităţi – acum inaccesibile dat fiind
inevitabilele disoluţii în timp – ce au
generat configuraţia complexă şi
multitudinea de faţete pe care le-a
îmbrăcat amintitul fenomen. În acest
sens parcurgerea titlurilor de
capitole din cuprins este convin-
gătoare: România înainte şi după
„Tezele din iulie, Climatul politic al
anilor ’60: „dezgheţul” şi revirimentul
cultural, Tezele din iulie 1971. Risurile
unei involuţii, Exilul românesc – al II-
lea „val”, Limba română – reper
identitar, Translatare şi re-construire de
realităţi identitare într-un spaţiu străin,
Presa literară din exilul celui de- al
doilea „val” (1971/ 72- 1989), Exilul
cultural – caracteristici, Presa în limba
română pe teritoriul european, etc.,
după care sunt prezentate câteva
reviste din Franţa (Limite, Ethos,
Lupta. Le Combat), Germania
(Buletinul Bibliotecii Române. Studii şi
documente româneşti, Revista
scriitorilor români, Apoziţia, Dialog,
sau Curenul), apoi Presa în limba
română pe teritoriul american şi, în
fine, (selectiv) anexa cu texte din
publicaţiile respective.

În concordanţă cu principiile pe
care le anunţa – programatic – în
„argumentul” volumului publicat în
urmă cu trei ani, autoarea e consec-
ventă cu ideea de valorificare „de pe
poziţii obiective şi după criterii,
desigur, prioritar axiologice”32 a
textelor din publicistica literară a
exilului românesc, adică – potrivit
exprimării sale – a acelei părţi „mai

32
MIHAELA ALBU, ARGUMENT, IN PRESA

LITERARA DIN EXIL –RECUPERARE SI
VALORIFICARE CRITICA, ED. TIMPUL, IASI, 2009,
P.8.

puţin (sau deloc) cunoscută a
culturii noastre33”.

Desigur, pe marginea acestei noi
apariţii editoriale se pot aduce în
discuţie şi se pot analiza nume-
roasele elemente ce dau o anume
particularitate acestui fenomen
cultural deosebit de interesant. Dar
ceea ce atrage atenţia, dincolo de
conţinutul propriu-zis al cărţii, adică
dincolo de suportul argumentativ,
de formele şi structurarea corpului
semnificativ al textelor selectate, toate
la un loc şi fiecare în parte, în
conexiunile lor, conturează şi un alt
orizont, oarecum inaparent, pentru
că subzistă ca un al doilea plan la
nivelul unor semnificaţii colaterale
complexe. Este nota ce singulari-
zează scriitura Mihaelei Albu în
sensul unui mesaj care transcende
discursul ei propriu-zis. Anumite
cărţi – în funcţie de conjuncturile şi
momentul apariţiei – dobândesc o
stranie supra-dimensiune a sensurilor
vădindu-se cu un discurs secund, ori
cu un supra-discurs. O asemenea aură
comunicaţională se face simţită şi în
această carte. Dar ea e la fel de
vizibilă în volumele publicate
anterior, ca şi în întreaga publicistică
prin care autoarea s-a aplecat asupra
revistelor literare ale exilului. Deşi nu
o afirmă explicit, Mihaela Albu
transfigurează, prin tot ceea ce scrie,
un recurs la memorie şi la acel
spectacol al abuzurilor de uitare despre
care vorbea Paul Ricoeur.34 În
termenii utilizaţi de amintitul eseist,
pentru actualitatea culturii noastre
au devenit tot mai vizibile
tentativele de „manipulare concer-
tată a memoriei şi a uitării de către
deţinătorii puterii”. Urmărindu-i
îndeaproape raţionamentele, vom
identifica simptomele unei memorii
instrumentalizate35. În condiţiile

33 IBID., P. 8.
34 PAUL RICOEUR, MEMORIA, ISTORIA, UITAREA,
ED. AMARCORD, TIMIŞOARA, 2001, P.103.
35PAUL RICOEUR SUBLINIAZĂ CĂ AICI ÎŞI GĂSEŞTE
LOCUL POTRIVIT CATEGORIA WEBERIANĂ A
RAŢIONALITĂŢII CONFORM UNUI SCOP
(ZWECKRATIONALITÄT) OPUSĂ CELEI DE
RAŢIONALITATE CONFORM UNEI VALORI
(WERTRATIONALITÄT) ŞI LA FEL CATEGORIA
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efectelor galopante – şi imposibil de
monitorizat – ale globalizării,
gravitatea provine din acel joc de
situaţii care (potrivit autorului citat)
se nasc la „întretăierea problematicii
memoriei cu aceea a identităţii, atât
colective cât şi personale./…/în care
memoria e ridicată la rangul de
criteriu al identităţii. Miezul
problemei, considera Ricoeur, constă
în mobilizarea memoriei în slujba
căutării, a cererii, a revendicării
identităţii. Cunoaştem, avertizează
el, câteva dintre simptomele
neliniştitoare ale derivelor ce rezultă
de aici: prea multă memorie într-o
anumită zonă a lumii, deci abuz de
memorie –, nu destulă memorie în
altă parte, deci abuz de uitare. Ei
bine, tocmai în problematica
identităţii  trebuie să căutăm acum
cauza fragilităţii memoriei astfel
manipulate. Această fragilitate se
adaugă la aceea propriu-zis
cognitivă...”36

Dintr-o asemenea perspectivă
cartea de faţă – ca şi volumele de
studii, ca şi articolele şi cercetările
prin care Mihaela Albu ridică în
vizibilitatea publică revuistica
exilului românesc – răspunde unei
tot mai vertiginos necesare terapii a
memoriei. Contextele în care evolu-
ează actualităţile noastre culturale se
dovedesc, în continuare, incapabile
să se plieze pe exigenţa impusă de
ceea ce Marshall McLuhan numea
paradigma realităţii schimbate. Reali-
zând evidenţa inaccesibilităţii
exilului literar pe dimensiunea de
eveniment istoric, Mihaela Albu (prin
ansamblul studiilor şi comentariilor
din cărţile sale, prin selecţiile de
texte, cât şi prin argumentaţiile pe
care le-a eşafodat în timp) deschide
orizonturi către tot ceea ce se poate
extrage dintr-o întreagă istorie
(literară şi nu numai) devenită
eveniment verbal. Totodată ea
realizează o situare în punctele de
perspectivă ale locului pe care istoria
recentă îl ocupă în postmodernitatea

UTILIZATĂ DE HABERMAS CA RAŢIUNE STRATEGICĂ
OPUSĂ CELEI DE RAŢIUNE COMUNICAŢIONALĂ.
36 PAUL RICOEUR, OP. CIT., P. 103.

noastră. Modul de a intui, de a se
adresa unui spirit al actualităţii şi de
a-şi pune în pagină viziunea asupra
exilului literar devin frapante şi
trimit, prin similitudine, la modul în
care unul dintre cei mai atenţi şi mai
subtili analişti ai uitatului veac XX
(exprimarea îi aparţine), istoricul
Tony Judt, descifra prezentul ca
epocă a uitării. Dar totodată şi ca
epocă a dificultăţilor „cu care se
pare că ne confruntăm în ceea ce
priveşte descifrarea secolului agitat
care tocmai s-a încheiat.”37 Observa-
ţiile autorului citat par extrem de
relevante dacă le considerăm prin
prisma formelor în care se
concretizează cultura noastră con-
temporană. Să subliniem (imposibil
să nu ne recunoaştem în ea!)
tendinţa generală de eliminare a
bagajului intelectual al secolului XX în
ideea că acela a fost trecutul şi că tot ce
trebuie să învăţăm din trecut se reduce
doar a încerca să nu-l repetăm. Devine
tot mai evident, susţine Tony Judt, că
– judecând după  strategiile şi
priorităţile pe care le instrumentăm în
sfera educaţională – se configurează
convingerea (potrivit căreia la noi
chiar se şi acţionează) că trecutul nu
ne poate învăţa nimic interesant.
„Continuăm să credem – sublinia el
în continuare – că trăim într-o lume
nouă; că riscurile şi oportunităţile pe
care (aceasta) le prezintă nu au
precedent.” Ca observator atent
mărturiseşte că a fost „…surprins în
repetate rânduri de această
insistenţă perversă a contempo-
ranilor de a nu înţelege contextul
dilemelor din prezent, atât ale celor
din ţară, cât şi din lume; /…/ de a
încerca din răsputeri mai degrabă să
uite decât să-şi amintească. /…/
Secolul XX abia s-a încheiat,
concluzionează el, însă conflictele şi
dogmele sale, idealurile şi temerile
sale alunecă deja în negura uitării.
Invocate în mod constant ca lecţii, ele
sunt în realitate ignorate şi uitate.
Acest fapt nu este întru totul

37Tony Judt, Reflecţii asupra unui secol XX
uitat…., Polirom, Iaşi. 2011, p.11.

surprinzător. Trecutul recent este cel
mai greu de cunoscut şi de înţeles38”

Observaţiile formulate de Tony
Judt sunt uşor de recunoscut în
actualitatea şi realităţile noastre
culturale…şi nu numai. De pildă
tratamentul instituţional (ministerele
culturii, al învăţământului şi al
pretinsei – dar inexistentei –
educaţii), stupefiant prin uitare,
dezinteres, ignoranţă şi obtuzitate,
confirmă întru totul cele de mai sus.
Şi – cu atât mai mult atunci când
este vorba de acea parte extrem de
importantă şi valoroasă a culturii
noastre naţionale: fenomenul literar al
exilului românesc. Aşa se face că pe
temeiurile constatărilor oferite de
realitatea curentă, o serie de
consideraţii aparţinând profesorului
Mircea Anghelescu se întâlnesc,
coincid şi confirmă deplin alegaţiile
lui Tony Judt: epoca noastră, epocă a
uitării. Ca insistenţă perversă a
contemporanilor de a nu înţelege
contextul evoluţiilor din prezent, de a
persevera mai degrabă în a face să se
uite decât a readuce Ceva în memoria şi
conştiinţa prezentului. Dar iată,
efectiv, cuvintele profesorului
Mircea Anghelescu: „…încercări de
abordare mai mult sau mai puţin
globală – şi implicit teoretică – a
exilului nostru literar şi a
perspectivei unice asupra literaturii
din a doua jumătate a secolului
trecut au lipsit /…/ aproape cu
desăvârşire, din critica românească a
ultimilor ani /…/ ar fi fost cazul, şi
nu de azi de ieri, ca persoanele
îndreptăţite, fie că e vorba de criticii
şi istoricii literari, fie că e vorba de
istoricii culturii şi ai vieţii politice, să
încerce o abordare preliminară a
acestor probleme, fie şi numai
pentru a le delimita şi ierarhiza.
/…/ Este unul dintre principalele
reproşuri care se pot face
intelectualilor români în general,  şi
instituţiilor statului în special, acela
că n-au realizat aproape nimic în
această direcţie de o covârşitoare
însemnătate şi cu consecinţe
ireversibile /…/ când însăşi ideea

38 IBID., PP. 11,12.
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de bibliotecă şi de publicare a
valorilor culturale naţionale n-a
ajuns să constituie o prioritate
pentru cei care decid, şi nici măcar
pentru cei care decid în domeniul
respectiv.”39

Iată – prin urmare – un întreg
ambitus problematic (aparţinând,
evident, nu numai de teritoriile
istoriilor literare şi nici  numai de
acelea ale culturii!) din care îşi fac
apariţia şi se dezvoltă demersurile
Mihaelei Albu.

Este limpede că revuistica
exilului românesc nu a impus şi nu a
determinat reflecţiile şi dezbaterile
pe care era firesc să le aşteptăm. În
viziunea şi reacţiile decidenţilor
culturali – şi nu numai – fenomenul
s-ar părea că nu aparţine istoriei
noastre. (Ceea ce confirmă diagnos-
ticul lui Tony Judt). Particularităţile
lingvistice sau de estetică literară,
singulara şi tragica experienţă poli-
tică şi culturală pe care a înmagazi-
nat-o oficial nu mai interesează şi nu
impresionează astăzi aproape pe
nimeni. Nici măcar faptul că în prim
planul său transpare un ethos a
cărui coloratură cu totul aparte
apropie spiritualitatea noastră
naţională de acel ceva prin care
înţelegeam cândva ideea de sublim.

Reflectând asupra unor aseme-
nea aspecte s-ar părea că un
întunecat şi ameninţător semn de
întrebare planează astăzi asupra
unuia dintre cele mai importante
edificii spirituale ale noastre:
Instituţia istoriei literaturii române. O
simplă şi atentă privire asupra
istoriilor literare apărute după 1989
lasă în urmă suficiente interogaţii
fără de răspuns. Pentru unii dintre
autorii acestora (Nicolae Manolescu
sau Alex. Ştefănescu), scriitorii de
mare prestigiu care au creat atât în
perioada cât au trăit în ţară, cât şi în
perioada de exil sunt, în cele mai
fericite cazuri, abia amintiţi şi practic
expediaţi cu câteva consideraţii

39 MIRCEA ANGHELESCU, LITERATURA SI
BIOGRAFIE, CAP. II, ED. UNIVERSAL DALSI,
BUCUREŞTI, 2005, PP.108,109.

superficiale şi – în substanţa lor –
depreciative. În asemenea circum-
stanţe ideea privind necesitatea unei
(re)scrieri a istoriei literaturii române –
judecând şi după neliniştitoarele
meandre ale realităţii culturale (cât
de culturale!?) pe care o respirăm –
capătă toate caracteristicile unei
mari urgenţe! Ceea ce pare a
constitui, implicit, un mesaj comple-
mentar, desigur, indirect, dar totuşi
„de-ne-ocolit” al discursului secund,
ori (dacă vrem!) al supra-discursului
din cartea de acum (şi din cele
anterioare!) ale Mihaelei Albu.

Simpla examinare atentă a
modalităţilor de abordare şi expu-
nere proprii acestui volum pune în
lumină deschideri care, subsidiar, cu
trimiterile şi implicaţiile lor adiacen-
te, depăşesc sensibil obiectivele
alcătuirii unei obişnuite antologii de
texte în care – de regulă – nu
interesează decât analitica
frecventată pe teritoriile ce aparţin
de istoria literară. Într-o manieră
profundă şi angajantă, studiul pe al
cărui suport s-a întocmit selecţia de
texte tematizează (adică transpune
în obiect expres de cercetare,
explicitează) materialul respectiv şi
totodată operează o (realmente
dificilă) tentativă de decodificare a
anteriorităţilor (proteron) acestuia. Tot

ceea ce a precedat (aprioritatea) şi a
determinat apariţia unui anume
fenomen în viziunea autoarei devine
apt să ofere „accesul” către esenţa şi
semnificaţiile acestuia. Să mai notăm
că o viziune amplă, profund
documentată a istoriei românilor din
ultima jumătate a veacului XX a fost
prezentă în toate demersurile de
cercetare ştiinţifică iniţiate de
Mihaela Albu în sfera revuisticii
literare a exilului. În esenţă, această
viziune devine, pe fond, o principală
cheie de lectură (clavis scripturae)
atât a  textelor asupra cărora
autoarea a găsit cu cale să se
oprească, cât şi a consideraţiilor
cuprinse în argumentaţiile sale.

Mutatis mutandis am mai putea
surprinde în periplurile ştiinţifice ale
acestei autoare şi acea privire
fenomenologică – cu totul specială –
prin care obiectul analizat dobân-
deşte relief şi pregnanţă, iar – în
perspectiva cuprinderii şi înţelegerii
sale – am putea sesiza un anume gen
(evident filosofic) de călăuzire către
determinaţiile, structurarea şi fiinţa-
rea specifică ale respectivului
fenomen. Deşi Mihaela Albu nu s-a
lansat niciodată în consideraţii
capabile să conducă pe tărâmurile
adesea alunecoase ale speculaţiei
filosoficeşti, nu ne putem împiedica

Mihaela Albu şi Dan Anghelescu
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să observăm că abordările sale s-au
situat totuşi întotdeauna în
proximitatea cunoscutului slogan
fenomenologic lansat în veacul
trecut de Edmund Husserl: „Către
lucrurile însele”. Asemenea conside-
raţii ne sunt sugerate de o
sensibilitate aparte ce pare că i-a
devenit specifică şi care nu e la mare
distanţă de ceea ce fenomenologii
numesc amprenta actelor categoriale
sau intuiţia categorială. Faptul se
poate traduce prin aceea că, în
apropierile sale de obiectele studiate,
cercetătoarea „vede sensuri”, are
intuiţiile unor sinteze de un anume
gen. Ceea ce cuprinde în percepţiile
sale capătă o încărcătură de sensuri,
devine obiect impregnat de sens, de
expresie lingvistică şi nu numai!
Vorbind despre fenomenologie,
Martin Heidegger spunea că ceea ce
trebuie ca această ştiinţă „să facă să
se vadă” este „tocmai ceea ce în pri-
mă instanţă şi cel mai adesea, nu se
arată”, o extragere din „periferia ve-
derii”, o „punere în lumină” (Auf-
weisung), o „legitimare” (Aus-
weisung).

În susţinerea unor asemenea idei,
„punerea în lumină” ce „legitimează”
discursul cărţii de faţă se constituie
în modul de structurare a
conţinutului reflectat în cuprins

Revenim asupra aserţiunilor
istoricului englez Tony Judt (profe-
sor la New York University, director
al Remarque Institute dedicat
studiilor europene) pentru că aici
fenomenele de tipul celor despre
care se face vorbire în cartea
Mihaelei Albu capătă semnificaţii de
o tulburătoare importanţă. Să subi-
niem că autorul amintit considera că
investigarea riguroasă şi critică a
trecutului Europei în versiunile sale
multiple şi concurente (şi a locului
acestor versiuni în reprezentarea
colectivă a europenilor) ar fi constituit
nu numai o realizare, ci şi o sursă a
unităţii europene. Totodată el atrăgea
atenţia că „barbaria trecutului recent
al Europei, dublul întunecat împo-
triva căruia s-a construit cu trudă
Europa postbelică se află deja în
afara câmpului memoriei pentru

europenii mai tineri./…/ (Şi)…
pentru ca europenii să nu piardă
această verigă vitală – pentru ca
trecutul Europei să ofere mai depar-
te Europei prezente o învăţătură şi
un ţel moral –, istoria, insista el, va
trebui să fie predată de la capăt
fiecărei noi generaţii. Uniunea
Europeană este, poate, un răspuns
dat istoriei, dar ea nu poate fi un
substitut40”

Desluşim aici şi unul dintre tem-
eiurile pe care se eşafodează cartea
aflată în discuţie.

În cu totul altă ordine de idei,
demn de subliniat este faptul că
profesorul universitar Mihaela Albu
(ipostază care, de obicei, implică şi o
anumită situare în formule mai mult
sau mai puţin didactice ale
expunerii) stăpâneşte o materie
vastă şi extrem de dificilă prin
complexitatea ei cu o prospeţime a
rostirilor şi – sunt tentat să spun – cu
graţie, empatie dar şi cu o nezdrun-
cinată rigoare ştiinţifică. Autoarea
ştie întotdeauna cu exactitate ce vrea
să spună, de ce o face şi are – tot
timpul – abilitatea exprimărilor
limpezi. În acest sens iată un
edificator exemplu cu precise
trimiteri la problematica amintită
mai sus: „Pentru a privi literatura
română dintr-o perspectivă corectă
şi totalizatoare este necesar să
depăşim canonul propus timp înde-
lungat de către critica obligată de
cenzura comunistă la compromisuri
(din păcate aplicată în parte – din
inerţie sau necunoaştere – şi astăzi).
Excluderea scriitorilor români care
nu au trăit în ţară (cu câteva
excepţii) a fost (şi este încă) o
realitate ce văduveşte istoria liter-
aturii române de multe valori auten-
tice. /…/ literatura exilului este
încadrată firesc literaturii române,
cu atât mai mult cu cât aceasta
cuprinde nu de puţine ori opere de
mare valoare. /…/ A existat astfel,
din fericire, dincolo de cenzura
comunistă, o contrapondere a
maculaturii proletcultiste, a acelei

40 TUNY JUDT, EPOCA POSTBELICĂ, ED. POLIROM,
IAŞI, 2008, PP.756,757.

false literaturi, scrise într-o jalnică
limbă de lemn şi cu o vizibilă
misiune tezistă...”41

Hegel, marele gânditor al iertării
şi al reconcilierii afirma că totul poate
fi iertat, mai puţin crima împotriva
spiritului. Uitarea pe care utopiile
veacului XX au indus-o constituie
un asemenea grav delict şi – prin
trecerea timpului – pare să se fi
transformat într-o veritabilă maladie
a epocii. Cartea Mihaelei Albu
demonstrează o înţelegere complexă
a interogaţiilor ce se ridică astăzi sub
orizonturile culturii. Deşi a trecut
mai bine de o jumătate de veac de la
momentul în care Herbert Marshall
McLuhan avertiza că mass-media
influenţează în proporţii considera-
bile gândirea şi comportamentele
umane, capacitatea noastră de a
cuprinde consecinţele ce decurg din
afirmaţia lui vădeşte încă deficienţe
grave. Un nou tip de fenomenalitate
operează (ca deconstrucţie!) pe
dimensiunile spirituale – şi nu
numai – ale post-modernităţii,
conturând un alt fel de cultură:
cultura media. La rândul ei, aceasta
modelează şi remodelează – uneori
decisiv – raporturile noastre cu tot
ceea ce se întâmplă sau nu se
întâmplă, în vreme ce sub presiunile
dezlănţuitului delir comunicaţional,
realitatea/ realităţile îmbracă tot mai
evanescentele configuraţii ale feno-
menelor virtuale. Alături de amenin-
ţătorul act al uitării este aspectul ce
pare să reclame o redefinire (ca
esenţă, ca sens, eventual şi ca posibil
semn heraldic!) a epocii noastre şi sub
tulburătorul adagiu formulat cândva
de William Butler Yeats: Lumea
văzută nu mai e o realitate, cealaltă nu
mai este un vis …

♥
41 v. Mihaela Albu, Literatura exilului: Zahu Pană
– poet, editor, publicist, în vol. Întoarcerea din
Ithaca. Cultura română din exil şi din afara
graniţelor – Realizări, recuperare, restituire –
(Coordonatori Mihaela Albu, Codruţa Mirela
Stănişoară şi Camelia Zăbavă), Ed. Eikon, Cluj-
Napoca 2011, p.27.
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Florin DOCHIA

Elegiile căderii
- curs practic -

Elegia 38
Se întâmplă să pierzi zi de zi
la loteria unui Dumnezeu nepăsător,
les jeux sont faits, rien ne va plus!
scrie pe fruntea Sa luminoasă
şi tu nici n-ai apucat să alegi
un număr sau un cuvânt,
tu încă n-ai iubit şi n-ai urât,
n-ai gustat din nuriturile terestre,
n-ai ascultat cântarea cântărilor,
nu te-ai privit în oglindă,
n-ai citit psalmii lui david
şi nici reclamele la pasta de dinţi
şi la conservele de peşte,
les jeux sont faits, rien ne va plus!
eşti anunţat,
adică programul cu publicul s-a-ncheiat,
mâine este lunga zi liberă,
se vor ridica rugăciuni către cer,
se va sacrifica mielul cel blând,
pentru ca şansa să-i ajute pe cei norocoşi.

Elegia 39
Te-ai debranşat de la încălzirea globală,
ţi-ai mobilat creierul cu amintiri de-mprumut,
ai furat iubirea annei karenina pentru trenuri
şi-ai transplantat-o în locul ficatului obosit,
ai scăpat astfel de acizi, de paznici, de celulele

T,
otrăvurile pot circula nestingherite
prin arterele dezoxigenate,
eşti liber la eutanasie,
ai bonul numărul unu,
totul e să se deschidă cabinetul,
să vină asistenta bulfucită de somn
şi doctorul să urce treptele sprinten,
cu sexul încă erect ascuns sub halatul scrobit –
ah, cea mai frumoasă dintre lumile posibile
tocmai se naşte din călcâiul însângerat al lui

ahile!
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Elegia 40
Iubeşte-ţi imaginea din oglindă şi ascunde-te în

ea,
acolo nu te va găsi
mireasa furată la orele dimineţii
de pe terasa restaurantului,
acolo nu te va găsi surâsul
pisicii de cheshire
şi nici pălărierul nebun
ca să-ţi spună că oricine poate călători
pe un cal sau cu trenul,
dar cu siguranţă cel mai bun mod
de a călători este pe pălărie.
Acolo vei afla la ce oră năvălesc vulpile
şi ocupă gările pustii,
exact când tu deschizi un exemplar
cu pagini albe
din mersul trenurilor.
Acolo nu te vei găsi
la clipa verde a sinuciderii,
adormit pe o bancă.

Elegia 41
Ploaia vine ca o iubită uitată,
mereu în momente nepotrivite,

iubesc ploile,
spune o femeie altădată frumoasă
şi de ce nu ar fi crezută,
şi pe ea a uitat-o cineva, cu siguranţă,
şi pe ea nu o aşteaptă nimeni,
de asta se ascunde sub ierburi,
în curtea castelului,

unde va fi o peluză frumoasă
pe care se vor juca nişte orfani,
recuperaţi de călugări din războaiele lumii,
şi femeia tare se va bucura,
tare se va bucura,

va veni ca o ploaie
într-o după-amiază de august,
când leneveşti pe nisipul
unei plaje închipuite.

Elegia 42
Am găsit urechea lui van gogh
în fântâna lui duchamps,
era udă de o apă albastră,
ca şi cum, copil fiind,
vărsasem cerneală
pe istoria artei moderne
de la începuturi până în prezent.
Acum e ca un tatuaj pe inimă,
ca şi când aş fi în armată, la infanterie,
rătăcit în lanuri de grâu şi de secară
peste care corbii planează flămânzi.

Elegia 43
Totul va fi bine,
mi-ai spus şi totul e bine,
locul tău a rămas gol,
moale şi cald,
ştiam că eşti inaptă să dormi singură,
cred că de-acum parazitezi pe altcineva,
am să îmbrac, aşadar,
altă mantie de cuvinte,
îmi voi hrăni peştişorul auriu
cu aripi de regina furnicilor,
îmi voi învăţa canarul să-njure urât
când intră cititorul de contoare
să mă întrebe dacă mi-am plătit sejurul
până la sfârşitul lumii,
totul va bine,
m-am ascuns într-o peşteră
din care se văd uneori
umbre nedefinite din întâmplările junglei.
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Ispita arderii
înălţătoare

„…am mers pe "Via Dolorosa" şi
de nenumărate ori am fost Pasarea Phoenix.”

Liana Saxone-Horodi

xistă, sunt convins de asta, mulţi oameni care nu
o cunosc şi nici nu au auzit de Liana Saxone-
Horodi. Este ceva absolut normal, numai că

aceştia, cei care nu o cunosc deci, habar nu au ce pierd.
Fiindcă noi, ceilalţi, care o cunoaştem suntem bogaţi şi
fericiţi. Exact aşa! Şi bogaţi şi fericiţi! Bogaţi pentru că
Liana ne-a dăruit cu generozitate comorile sufletului ei
nobil şi fericiţi pentru că nici un fel de criză nu ne poate
răpi sau risipi aceste comori. Desigur, ca orice om care
dăruieşte cu adevărat, nu a cerut nimic în schimb însă
aceste daruri, cu propria lor forţă, cumva de esenţă
divină, au creat legături între noi, legături care, în mod
cert, ne vor însoţi, chiar dacă pare ciudat şi la vremea
când vom fi doar amintiri. Până atunci însă trebuie să
spunem că Liana Saxone-Horodi este un artist complex şi
profund, unul dintre acei, destul de puţini, care trăiesc
pentru împlinirea harului care le-a fost hărăzit şi
credinţa că prin arta lor vor face o lume mai bună sau
poate chiar mai înţeleaptă. Greu de crezut, pentru noi cei
aflaţi de regulă în sfera compromisului profesional, că
sunt oameni care luptă continuu împotriva răutăţilor, a
prostiei agresive sau a interdicţiilor şi greutăţilor
urmându-şi calea cu o perseverenţă aproape de
neînţeles. Este Golgota lor şi nu de puţine ori la capătul
ei se află aceeaşi lipsă de înţelegere faţă de tot ce este mai
presus de biata noastră fiinţă de lut. Numai că, din timp
în timp, pentru unii dintre aceşti oameni care au curajul
de a-şi urma chemarea apare aura de lumină
binecuvenită. Este şi cazul acestei artiste care face în mod
aproape miraculos prin cuvânt transfer de imagine şi din
culori imaginează poveşti pline de subtile înţelesuri cu
mult dincolo de ceea ce vezi pe pânză.

Pare cumva dificil să accepţi că Liana, împotriva
tuturor evidenţelor, este încă aceeaşi tânără rebelă şi
furioasă a anilor şaizeci când picta, ea o fiinţă de esenţă
solară, în culori sumbre şi se lupta cu dogmele unui
sistem absurd dar şi cu stupiditatea slugilor acestuia. Ea
care respira desen şi pictură era respinsă la admiterea
într-un institut unde tocmai asta era cerinţa de bază!
Acum putem privi cu oarecare nostalgie tuşa fermă şi
precisă, care decupează un segment de realitate, aşa cum
era văzută de ochiul artistei, în tonuri de gri obsesiv cu
care a ilustrat perfect lumea înconjurătoare din acea
vreme. Însă în timp,  unul plin totuşi de frământări,
tablourile Lianei şi-au regăsit echilibrul firesc în bogăţia
de culori, o explozie chiar de viu prin culoare, iar
lucrările, indiferent că sunt peisaje sau secvenţe de viaţă,
au acel spirit robust, tonic, plin de forţă şi încredere,
izvorât din personalitatea la fel de puternică a artistei.
Sunt impresionante acele picturi care prezintă lumea ca
şi cum ar fi privită printr-o fereastră, de multe ori doar
sugerată, dintr-un fel de umbră interioară spre lumina
aproape orbitoare a exteriorului. Dar şi mai mult putem
admira pozitivismul creaţiei acestei uimitoare
mânuitoare a penelului atunci când privim dramaticele
picturi ale incendiului care a distrus plantaţiile
arboricole de pe muntele Carmel. Regăsim culorile
întunecate ale unor vremuri apuse însă mesajul este cu
totul altul. Unul cu impact optimist dat de aşezarea în
tablouri, discret dar foarte vizibil, a unor tonuri de verde
proaspăt, semn că viaţa, aşa cum o cunoaştem şi o
recunoaştem, nu se lasă înfrântă de pustiiri trecătoare şi
rămâne întotdeauna triumfătoare împotriva oricăror
vicisitudini. Nici nu se poate să nu observăm subtila dar

E
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şi extrem de inteligenta metaforă conţinută de aceste
peisaje referitoare la istoria la fel de zbuciumată şi
încărcată de nefericire a acelor locuri dar şi a oamenilor
care prin muncă şi sacrificii au reuşit să aducă viaţă şi
culoare acolo unde părea stăpână doar monocromia
deşertului.

Nu pot fi trecute cu vederea cele două planuri
importante a ale operei Lianei Saxone-Horodi interpuse
şi de multe ori suprapuse ideatic, cel purtând specificul
ţării de origine şi cel al Ţării Sfinte (prefer să spun aşa
pentru că acest pământ este sfinţit nu numai de
evenimentele istorice, cât mai ales de miracolul înfăptuit
de oamenii zilelor noastre). Cele două planuri, aparent
separate, sunt, în viziunea artistei, cât se poate de
congruente chiar şi, absolut firesc, în simbolistica
religioasă, nu numai în gesturile şi atitudinile oamenilor.
Logic, dacă stăm să ne gândim la o istorie culturală
comună întinsă pe mai bine de trei secole, neîntreruptă
nici acum, deşi otrăvitorii de profesie nu au lipsit
niciodată din ecuaţie. Da, numai că tot ceea ce pare
normal când privim aceste lucrări este, în primul rând,
rezultatul sugestiei realizată cu multă forţă dar şi fineţe
psihologică de Liana. Desigur, ca orice lucru aparent
simplu (a se revedea povestea oului lui  Columb),

credem acum, şi bine facem, că totul era cunoscut
dintotdeauna. Sigur, chiar aşa este, numai că uneori
trebuie să fie cineva care să-ţi arate în ce parte trebuie să
priveşti ca să înţelegi.

Totuşi, piatra de încercare a oricărui pictor rămâne
portretul. Ei bine, constatăm, iar asta ne duce din nou cu
gândul la încrederea pe care artista a avut-o întotdeauna
în destinul său, portretele Lianei Saxone-Horodi sunt
unele dintre acelea, nu foarte multe, pe care privindu-le,
ai impresia că personajul îţi este cunoscut de o viaţă, că îi
ştii povestea şi nici nu te miră să-l reîntâlneşti, pentru că
doar cu câteva clipe înainte aţi vorbit despre una-alta.
Aceasta îţi este convingerea deşi priveşti chipul unor
maeştri imortalizaţi de talentul dar şi de dragostea
artistei sau doar la ochii, acum veşnic surâzători, ai unei
bătrâne care şi-a îndeplinit cu cinste rolul în această
viaţă. Nu ştiu dacă acest lucru se va întâmpla vreodată,
dar mi-aş dori să aflu că, undeva în lume, portretele
Lianei au devenit obiect de studiu în Academiile de Arte.
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Spre norocul nostru toate acestea pot fi admirate în
prezent într-un recent album, realizat prin contribuţia
graficienei Tami Sinar precum şi a artistului fotograf
Ariel Warhaftig, o reuşită tehnică şi artistică, unde sunt
adunate operele acestei încântă- toare dar şi
neliniştitoare artiste. Albumul mi-a fost dat în dar, nici
nu se putea altfel, cu ceva timp în urmă şi, în modul cel
mai plăcut cu putinţă, mi-a schimbat întregul program
de viaţă. Nu regret, era oricum plin de sâcâieli zilnice
acest program, mai ales că schimbarea îmi oferă un bun
prilej de a privi reproducerile şi de a mă gândi la

sensurile de multe ori ascunse dar nu neapărat ocultate
ale lucrărilor. Nu ştiu dacă înţeleg totul aşa cum a fost
spus prin limbajul culorilor, însă ceva se produce între
mine şi Liana. Ne înţelegem, într-o lume în care acest
fapt profund omenesc pare mai mult de domeniul
imposibilului. Poate că acei care gândesc altfel ar trebui
din când în când să deschidă albumul sau să viziteze
galeriile unde expune Liana Saxone-Horodi.

◙
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Octavian LAURENŢIU

hişinău, sfârşit de aprilie. Căldură mare.
Aglomeraţie la MoldExpo între standurile
burduşite de cărţi. Un spectacol complex ca-n

fiecare an: dans, muzică, recitare, interviuri, copii de
toate vârstele bucurându-se de această manifestare
plenară a creaţiei, interpretării, fericire pentru văz, auz
dar şi pentru pipăit minunatele realizări editoriale de pe
întreg mapamondul. Biblioteca Ion Creangă, Doamna
Claudia Balaban, Claudia Partole şi academicianul Mihai
Cimpoi apreciază valoarea cărţilor pentru copii şi tineret.
E un regal. Din România participă cu excelenţă criticul
Dinu Rachieru, scriitorul şi editorul Daniel Corbu,
deosebit de activa şi întreprinzătoarea sa soţie, Filomena
şi poeta Cassandra Corbu, scriitorul şi redactorul
Valentin Talpalaru, romancierul şi editorul Ion Muscalu,
scriitoarea Catinca Agache, redactorul şef al revistei
noastre, Julieta Carmen Pendefunda împreună cu
academicianul Liviu Pendefunda şi nelipsita de pe acum,
poetă şi pictoriţă, Elleny Pendefunda, care a plecat anul
acesta cu încă un mare premiu, cel oferit în cadrul
Târgului internaţional de carte de International Board on
Books for Youth People.

În faţa standurilor de carte ale editurilor ieşene participante la târgul international, Liviu
Pendefunda, Mihai Cimpoi şi Daniel Corbu

C
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Sunt prezentate revistele şi cărţile editate de Casa de Presă şi Editură Contact international

Catinca Agache, Liviu Pendefunda şi Claudia Partole

Ansamblurile de copii împlinesc arta

Editurile din Iaşi evocă bogăţia spirituală a capitalei culturale moldave prin editurile
Princeps Multimedia, Vasiliana, Danaster, Casa de Presă şi Editură Contact international

Elleny Pendefunda şi Dinu Rachieru
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Daniela PAPUC

Manuscrisul
realităţii
Stând la răscrucea dintre incertitudini,
Conştientul uman poate rata
Ori poate realiza
Şansa supravieţuirii în incertitudini.

Sub masca ,, meschină’’- libertate
Şi în tempoul ambiguu al vieţii,
Spiritul se rătăceşte sub semnul alegerii
Negăsind formula...- dreptate ?!

Pierzând încrederea în eul său,
În suflet frica atinge apogeul,
Iar raţiunea pierde trofeul-
Fericirea de a trăi liber visul său.

Căci spiritul tinde spre un scop ascendent
Către bucurii mai înalte,
Zâmbete şi simţiri mai calde...
Hm!O speranţă marcată de un gest ferment.

A vorbi prin emoţii,
A trăi prin a fi fericit,
A fi fericit prin a fi împlinit...
Iată nişte lozinci din manuscrisul realităţii.

Nedefinire
Călătoresc prin vaste câmpuri de cuvinte,
Nu găsesc începutul şi nici sfârşitul,
Decât cioburi de suferinţe cuibărite-n

morminte.
Parcurg cărările necunoscutului ceţos
În care rareori se iveşte cîte o lumină

de slovă
Ce-mi luminează gândurile sfios.
Gânduri ce-şi îneacă fiinţa într-un ocean

de sentimente –
De asemenea, cuvinte împrăştiate şi trăite.
Ce-şi au izvorul din vagi aspiraţii înăbuşite.
Ce haos ortografic
În stil confuz şi caligrafic
Al cărui gen e dramatic.
Gânduri nefinisate
Ce necesită a fi căutate,
Din inspiraţii generate...

Premiul pentru debut în poezie al
Casei de Presă şi Editură Contact

international la Târgul
internaţional de Carte pentru

Copii şi Tineret, Chişinău, 2012
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Poiana cu flori

Căutare
Caut lumină

în întuneric,
Caut adevăr

în minciună,
Caut dragoste

în ură,
Caut bunătate

în răutate,
Caut curaj

în laşitate,
Caut prietenie

în duşmănie,
Caut respect

în invidie,
Caut omenie

în făţărnicie,
Caut credinţa

în ziua de mâine...
Caut...caut, caut şi tot caut răspuns în neştiut.
’’Ajută – mă, Doamne!Luminează –mi calea

cernită de negurile iadului spre regăsire,
Spre speranţa în ziua de

mâine.’’

Codul
dorinţelor
Adun vise, răstălmăcesc dorinţe,
Visez în culori, vreau să trăiesc fiece clipă,
Măsor firicelele de timp în adverse de speranţe,
Care se metamorfozează apoi în pripă...

Sufletu-mi se aşterne în dragoste
Cînd gândul priveşte în urma ta,
Zburând pe aripa dorului cu atîta bunătate!
Şi atunci, îmi pot imagina privirea ta.

Dar, fericirea e la capătul labirintului.
Şi deci, doar metamorfozând în pripă

adversele de speranţe în culori
Putem răstălmăci dorinţe la gura focului
Trăind fiece clipă ca nişte tineri visători!

Epilog
Rog ploaia să readucă la viaţă
Sentimente uscate şi mucigăite
De ceaţa toxică şi fiind ciugulite,
Fiinţa cu chip omenesc soarbe însă doar
gheaţă...

Gheaţa zămislită de fenomene omeneşti,
Lăsate să degradeze spiritul...
În necunoaşterea elanurilor cereşti
Bietul spirit i s-a amorţit lăuntricul.

Chem ploaia să vindece rana
Unui spirit a cărui soartă rătăceşte-n durere.
Trăiesc cu speranţa-n regasire...
Deci, omule, oferă-i odihna!
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Dor în unison
E greu, e greu a naşte în fiece strop

de clipă sentimente fericite,
E greu, e greu a îngropa amintiri

care ţi-au încălzit inima,
E greu, e greu a zâmbi atunci cînd te doare,
E greu, e greu a plânge cînd sufletul vrea, însă

nu poate.

Răsuflu cu dificultate amintiri colorate.
Chipurile dragi îşi i-au zborul rătăcitor
În universul speranţei sper lumină,
Lăsînd în urmă vise spulberate-n rădăcina

părintească.
Departe, departe îşi făuresc viitoarea-i

existenţă,
Însă aproape, aproape dorul lor bat în unison

cu dorul meu...

Casa Domnului
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Elleny PENDEFUNDA

Reîntâlnire cu
Sarah

upă ce am lansat albumul meu de artă, am
trăit bucuria de a fi însoţită în demersul
meu de Sarah Daria Muscalu, a cărei carte

a suscitat interesul celor prezenţi la Târgul
internaţional de carte pentru copii şi tineret. A
fost o reîntâlnire în plan spiritual, artă pentru
artă. Arta ca limbaj al lumii contemporane crează
un univers foarte atrăgător pentru noi, tinerii
artişti. Sunt convinsă deja că cei care se
aventurează pe drumul creaţiei vizuale sunt
animaţi de un impuls interior, care nu ne lasă
întreg răgazul copilăriei. Am învăţat poate prea
devreme că suntem sortiţi să fim dintre cei care îşi
vor dedica toată viaţa frumosului şi cunoaşterii.

Sarah Daria Muscalu s-a născut la 13 martie
1994 în laşi, din anul 2005 fiind eleva Colegiului
Naţional de Artă „Octav Băncilă" Începând cu
vârsta de 6 ani, a avut 17 expoziţii personale de
pictură la Palatul Culturii, Biblioteca „Gheorghe
Asachi, Şcoala „Gheorghe Asachi", Şcoala „George
Coşbuc" laşi, Galeriile "Pod Pogor - Fiul",
Biblioteca „Onisifor Ghibu" Chişinău, Muzeul
Unirii, Muzeul ,,Mihail Sadoveanu", Sala de
expoziţii a Fundaţiei ,,Emil Alexandrescu", Galeria
de Artă a Colegiului Naţional de Artă „Octav
Băncilă"şi Salina Vasile Lupu dini Iaşi, unde ne-
am întâlnit prima oară. Am aflat atunci că a
participat la numeroase expoziţii de grup în ţară
şi în străinătate (laşi, Timişoara, Bârlad, Bucureşti,
Galaţi, Satu Mare, Serbia, Republica Moldova,
Ucraina, Ungaria, Japonia, Bulgaria, Italia). Are
deja lucrări in colecţii particulare din SUA, Belgia,
Franţa, Spania, Italia, Grecia, Israel, Republica
Moldova şi Ucraina. Faptul că a luat numeroase
premii I şi II la concursuri naţionale şi internaţio-
nale de artă plastică, (naţionale: laşi, Bacău,
Bârlad, Bucureşti, Timişoara; internaţionale:
Consursul International de artă plastică ,,Nicolae
Tonitza" şi altele în Ucraina, Republica Moldova,
Ungaria, Italia, nu a făcut decât să-mi dea puterea
de a lucra cât mai mult şi să consider că Sarah
poate constitui un exemplu pentru colegii de
colegiu şi copii atinşi de harul minunat al picturii.

D
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Păpădii

Flori

"Este limpede că orice copil exprimă o nouă
minune a lumii. Cu atât mai mult cu cât dovedeşte
însuşiri artistice prin dorinţa de a se exprima pe
sine prin intermediul scrisului, muzicii, picturii",
scria Valentin Ciucă. Şi Sarah Daria Muscalu a optat
pentru jocul fantast cu culorile, cărora la început
le-a transferat doar intuitiv bucuria de a se juca.
Cei mari au simţit atunci că fiecare lucrare e o
fărâmă din propria ei copilărie, cu candoarea şi
satisfacţiile ei imediate. Acum Sarah, care se
bucură de un valoros palmares provenit din

expoziţii personale, olimpiade de creaţie, tabere şi
concursuri internaţionale, se inspiră din frumu-
seţea naturii şi a valoroaselor tradiţii culturale.
Conceptul central al lucrărilor sale se constituie
din manifestările naturii, mişcarea arborilor, a
crengilor, a florilor, a norilor, vântului, ploii,
zăpezii.

După amiaza în Santorini, Grecia

Peisaj
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Spre cabană

Primăvară

Etapă după etapă, atrasă de magicul limbaj
universal, Sarah Daria Muscalu, atinge acum un univers
al culorii în care tehnicile surprind trasee de lumină pe
simezele virtuale ale cărţii sale.


Natură moartă
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Stradă din Volterra, Italia
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Elleny Pendefunda şi Sarah Daria Muscalu la prima lor întâlnire Coş cu flori

Noapte în Londra
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Horia BĂDESCU

Reintegrarea
sacrului şi
libertatea
poeziei

xistă un celebru vers al lui Holderlin « La ce bun
poeţii în vremi de restrişte ?», un vers care pune
o întrebare esenţială pentru aceştia: acum şi

întotdeauna. Căci putem vorbi, cu rare excepţii, mai
mereu şi mai peste tot de vremi de restrişte, de vremuri
derizorii.

Poate însă astăzi mai mult ca oricând, aici, în acest
minunat veac şi pe acest minunat « pământ al
oamenilor » despre care vorbea Saint-Exupéry. Fiindcă
trăim neîndoielnic în timp de restrişte sau, mai exact, în
vremuri sărace. Sărace de viaţă profundă, de substanţă,
de miracol, de umanitate, de sacru. Trăim vremuri din
care transcendenţa e pe cale de a fi alungată, în care
evenimentul a luat locul fiinţării, vorbăria locul
Verbului, în care informaţia se proclamă Cunoaştere iar
retorica raţională drept discurs al Fiinţei. Am fost sortiţi
să trăim vremuri în care logica, care nu e altceva decât
teorema contingentului, se proclamă drept axiomă a
Fiinţei, un imperialisme al raţiunii, cum spunea Marcel
Maureau, care nu ne situează în deschiderea,ci în afara
Fiinţei.

În epoca celei mai spectaculoase explozii
informaţionale abia dacă mai avem timp pentru a afla
cîte ceva despre noi înşine. În era comunicaţiilor
planetare abia dacă mai ştim să comunicăm între noi. În
aceste vremuri ale tuturor libertăţilor şi drepturilor
omului, suntem obligaţi să constatăm că ni s-a confiscat
cel mai esenţial dintre drepturi : acela de a fi noi înşine.
Fişaţi, înseriaţi în ordinatoare, standardizaţi şi supuşi

doar eticii profitului, putem să ne întrebăm pe bună
dreptate : la ce bun poeţii ? La ce bun « aceşti marginali
ai fiinţei, aceşti cloşarzi ai indicibilului, aceşti cerşetori ai
iubirii », cum îi numea Basarab Nicolescu în ale sale
Teoreme poetice.

La ce bun aceşti « cânăreţi bolnavi » ai lui Lucian
Blaga care duc răni deschise sub haină, aceşti « cântăreţi
leproşi », din ce în ce mai des alungaţi din cetate,
vieţuind şi reunindu-se în sublime, şi cel mai ades
virtuale, ghetouri, obliagaţi să vorbească aproape doar
între ei ? La ce bun să-i asculţi, atunci când niciodată şi
nicăieri poezia n-a pus capăt vreunui război, n-a
vindecat bolnavii, n-a eradicat foametea.

Chiar, la ce bun poeţii ?

Ar trebui poate să ne reamintim că acum mai bine de
un secol Nietzche ne spunea că « Dumnezeu e mort ! »
Ceea ce s-a întâmplat de atunci o ştim prea bine. Asfel
încât, poate că e timpul să acordăm mai multă atemţie
spuselor lui Blaga : « Noi suntem numai purtători de cântec/
pe la porţi închise,/ dar fiicele noastre vor naşte pe Dumnezeu/
aici unde astăzi singurătatea ne omoară ». Fiicele cui ? Ale
noastre, ale « bolnavilor », ale « leproşilor » ! Fiicele
noastre, cuvintele noastre, verbele noastre !

Verbele noastre care pot naşte Verbul. Cuvintele
noastre care pot naşte Cuvântul. Cuvântul, Verbul –
Dumnezeu. Cum spun Vedele: “Prin sacrifiicii luară ei
urma Cuvântului şi îl găsiră. Cuvântul intra în casa
poeţilor. »

E
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Iată de ce rolul poeziei este unul civilizator.
Civilizarea fiinţei omeneşti, îmblânzirea sufletului, a
demonilor instinctuali care scot Eul în afara armoniei
universale împingându-l către egoista nevoie de sine,
către egotismul care-l plasează în afara luminii înţelegerii
şi iubirii. Civilizarea omului, a « civilizatului » om al
acestui secol, umanizarea lui înseamnă redescoperirea
lui Dumnezeu, a Sinelui său în conştiinţa divină şi a
Sinelui divin în propria sa conştiinţă. A civiliza omul
înseamnă a-l scoate de sub dominaţia instinctului prin
conştiinţa sacrului, a-l scoate din accidental pentru a-l
învăţa  trăirea întru eternitate.

« În chip poetic locuieşte omul », spunea Holderlin.
Ceea ce vrea să spună: în Fiinţă, în Sacru, în Iubire. Şi
odată cu el, Poetul, acela care prin gestul său e purtător
de fiinţă.

Doar plecând de aici se poate vorbi depre libertatea
cuvântului. Căci a vorbi depre libertate înseamnă a vorbi
despre absenţa servituţii. Ceea ce înseamnă  a nu te
supune decît propriei voinţe şi propriei condiţionări. Or
aceasta presupune cu necesitate a ţine cont de zonele de
contact şi de interferenţă între o fiinţă şi ceva ce poate
cenzura întrun fel oarecare exprimarea specifică acelei
fiinţe.

Gotland Piatra Levide, sec XI A.D.

Ce ar putea cenzura atunci existenţa specifică a
Poeziei ? Care ar fi problemele libertăţii sale ?  Ele sunt
multiple dar vom reţine aici trei : timpul, poetul,
limbajul .

Timpul în sine nu există decât sub forma eternităţii,
adică doar ca Ne-Timp. Dincolo de conceptul  fizic al
duratei, timpul nu se manifestă decât ca istorie a
evoluţiei oricărei forme. Mai bine zis, el se constituie ca
sumă a  unei succesiuni formale în metamorfozele
acesteia. Poate fi liberă Poezia faţă de timp ? Da, tot atît
cât sunt liberi Poetul şi poeţii faţă de timpul istoric, de
destinul lor. Dacă Poetul şi poeţii nu sunt liberi, faţă de
Timp şi de Ne-Timp, oricât de aleatoriu ar fi jocul
relaţiilor stabilite între Poet şi poeţi, între Timp şi Ne-
Timp, atunci poezia n-ar putea fi liberă decât dacă ea nu
ar depinde de Poet şi cu atât mai mult de poeţi. Or a
vorbi despre libertatea poeziei faţă de creatorul ei este un
non-sens. Ar fi ca şi cum am admite că universul este
liber faţă de Dumnezeu. Chiard acă suntem de părerea
lui Socrate, cum că nu suntem decât gura prin care
Dumnezeu se exprimă, să nu uităm nicio clip că divinul
ne locuieşte şi mai ales că vorbele, cuvintele, limbajul
sunt ale noastre.

Dar până la ce punct este liberă poezia faţă de
cuvinte ?

« Limbajul este impregnat de valori simbolice :
imagini, idei, emoţii, sonorităţi, grafisme etc. în tot ceea
ce exprimă, dar, mai ales, într-o oarecare măsură, în ceea
ce nu exprimă. » ( J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dicţionar
de simboluri) « Realizarea » cuvântului semănă cu
ecloziunea mugurelui din filosofia indiană. Ea propune o
imagine preexistentă a ceea ce va deveni realitate. O
realiate care se află deja în mugur. Căci lumea e fiica
verbului, nu-i aşa ? Or, ceea ce face poezia este tocmai de
a intra în stăpânirea şi de a revela infinitele preexistenţe,
infinitele imagini din care sunt alcătuite fiinţa şi
universul şi care vorbesc despre forţa misterioasă care le
ordonează. Precum zeul, poezia nu e formă, ci stare,
câmp de forţe care ordoneză universul după legi
necunoscute dar perceptibile după indici abia vizibili.
Lumea pe care o construieşte poezia e o lume ale cărei
evenimente imprevizibile sunt sublimate pentru a lăsa
loc idealităţilor sacre. Este procedeul alchimic  prin care
elementele  se înnobilează. Poezia crează, în ultimă
instanţă, nu o lume de forme ci de semne şi prin aceasta
o nouă stare. Iar starea este esenţa zeului şi maniera de a
fi a sacrului.

Poezia începe acolo unde cuvântul îşi pierde
materialitatea lingvistică pentru a regăsi imaterialitatea
sugestiei, sacrul, adică starea în care Dumnezeu este
însuşi cuvântul. Desigur poezia nu dezvăluie chipul
zeului, ci prezenţa lui. Ea caută « paşii profetului »,
pentru a folosi expresia a lui Blaga, mărturia sensibilă a
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harului dezvăluită de armonia conringentului însuşi. A
nu strivi corola de minuni a lumii presupune în fapt a o
dezvălui cât mai evident posibil. Este condiţia existenţei
poeziei, mărturia prezenţei sacului.

Dumnezeu se află pretutindeni, fără a se încarna
undeva. El e prezent în lume dar e prezent în ceea ce
leagă lucrurile între ele, tot aşa cum poezia nu
sălăsluieşte esenţialmente în cuvinte, ci în spaţiul şi
relaţia dintre acestea.

Existenţă ce se hrăneşte din preexistenţe,
confundându-se cu fiecare dintre ele dar fiindu-le
superioară, Poezia îşi află existenţa în ea însăşi sau, mai
exact, ea este Fiinţa  fiinţând prin sine. Dacă Geneza,
creaţie prin sine însăşi, este răspunsul dat de divinitate
singurătăţii, poezia se confundă cu rostirea Fiinţei despre
sine însăşi. Şi dacă Fiinţa are un sens, şi îl are, atunci şi
poezia are unul. Sensul poeziei se naşte din esenţa
cuvântului, aşa cum sensul pietrei se naşte din tăcerea sa.

Însă esenţa fiecărui cuvânt depăşeşte cuvântul în
sine, ea este parte integrantă a Logosului. Liberă faţă de
cuvânt, poezia nu este liberă de logos. A uita Cuvântul

pentru cuvinte, aşa cum se întâmplă atât de ades în
secolul nostru « plebeu şi apter », înseamnă a transforma
preoţii în negustori ai templului şi liturghia în slogan
comercial. Ori, s-ar părea că, în excesele sale şi nu numai,
poezia timpurilor moderne a confundat adesea, într-o
libertate excesivă,  « esenţa » cuvintelor cu aceea a
Cuvântului. Însă  în raport de tine însuţi nu eşti nici
liber, nici prizonier. Eşti, pur şi simplu.

Recunoscându-se în cuvinte, poezia şi-a permis, prea
adesea, a se elibera de Verb, de Cuvânt, încetând  să mai
fie ea însăşi, adică Logos. A fost o lectură în răspăr, pe
dos, a lumii, ca atâtea altele ale veacurilor din urmă.
Calea naturală a Poeziei este eliberarea de cuvinte, de
care rămâne  însă dependentă în ciuda a tot şi a toate,
dar nu de Cuvânt. Căci limbajul în sine nu semnifică
mare lucru atîta timp cât poezia înseamnă mai mult
decât un limbaj. Ea este Verb, rostire şi rost, adică sens, al
omului şi al lumii. Mai înainte de a fi o chestiune de
limbaj, Poezia este un mod de a-ţi trăi  umanitatea, adică
apartenenţa la Fiinţă.

Sarah Daria Muscalu
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Bogdan Mihai MANDACHE

Istoria/
istorisirea unui
mister
I.

n toamna anului 1795, în revista
literară „Die Horen”, condusă
de Friedrich Schiller, Goethe

publica nuvela Das Marchen –
Basmul; era ultima nuvelă dintr-o
serie de şase căreia Goethe îi dăduse
numele generic de Unterhaltungen
deutscher Ausgewanderten – Con-
vorbiri ale unor emigranţi germani,
1794-1795. Într-un peisaj literar
dominat de roman, genul scurt
părea mai curînd un experiment, iar
în cazul lui Goethe chiar era un
experiment. Deşi cu mult mai puţin
cunoscut, în cercurile largi, decît alte
scrieri ale lui Goethe, cum ar fi: Anii
de ucenicie al lui Wilhelm Meister,
Afinităţile elective, Suferinţele tînărului
Werther sau Faust, Basmul s-a
bucurat de o bună primire încă de la
publicarea sa şi a stîrnit un val de
interes privitor la lumea naivă,
fabuloasă, plină de simboluri şi
semnificaţii, care era descrisă de
scriitorul german.

Încă de la apariţie, ilustre
personalităţi ale culturii germane au
elogiat Basmul lui Goethe; astfel,
Wilhelm von Humboldt îi scria lui
Schiller: „Nu-mi amintesc să fi citit
ceva de un scriitor german care să
egaleze Basmul.” La rîndul său,

Schiller îi scria lui Goethe: „Basmul e
plin de culoare, destul de uşor de
citit şi găsesc că ideea conlucrării
tuturor forţelor şi raportul lor de
interdependenţă, idee pe care aţi
relevat-o odată, este realizată cît se
poate de bine.” La scurt timp după
publicare, A. W. Schlegel, într-o
recenzie publicată în „Allgemeine
Jenaer Literatur-Zeitung”, scria
despre fantezia care a generat „cel
mai frumos basm, căzut vreodată
din cerul ei [al fanteziei] pe
pămîntul sterp. Pare să se fi trezit la
viaţă întrega ei tinereţe şi voie bună.
Dar pe cît de vii şi colorate îi sînt
tablourile, pe atît de echilibrată este
totuşi în atitudine. Un şir de scene
încîntătoare ne farmecă (...) Şi
aproape că nu mai e necesar să
relevăm că nicăieri nu-i vreun
amănunt de prisos în descrieri, nici
un balast în limbă...”.  Thomas
Carlyle, care a tradus în engleză
Basmul, considera minunatul basm
„un adevărat univers al fanteziei,
bogat în semnificaţii”. Încîntat că
nuvela sa a avut succes în Anglia,
Goethe îi scria lui Carlyle: „Este o
creaţie artistică care nu mi-ar reuşi a
doua oară. O fantezie ţinută în frîu
cere impetuos raţiunii să tragă un

folos organizat şi impune stringenţă
logică.” Humboldt cerea ca Basmul
să fie interpretat simbolic, nu
alegoric, dar descifrarea sensurilor
profunde ale nuvelei întîrzia să se
producă, Goethe rămînînd de
neclintit în faţa rugăminţilor de a
oferi o cheie de lectură; misterul era
amplificat şi de o notă din jurnalul
lui Friedrich Wilhelm Riemer: „Cu
ocazia unei prevestiri din Apocalips,
pe care oamenii o pun astăzi în
legătură cu Napoleon, Goethe s-a
exprimat că basmul său i se pare
asemănător cu revelaţia Sfîntului
Ioan. Schubert îl interpretase într-un
fel, alţii altfel. Fiecare simte că în el
se ascunde ceva, nimeni nu ştie ce
anume”.

Unele dintre interpretările
Basmului au pornit de la elemente
identificate în corespondenţa dintre
Schiller şi Goethe, şi duceau cu
precădere către ideea că în basmul
lui Goethe sînt aluzii la Revoluţia
Franceză. Nu puţini au fost
interpreţii care au căutat sensul
simbolurilor (apa, pămîntul, aurul,
luminile, templul, uriaşul, şarpele,
Floarea-de-Crin) încercînd să
descifreze aici concepţia lui Goethe
despre cunoaştere, drumul omului

Î
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de la pămîntesc la spiritual, la
transcendent. Obenhauer considera
că „omul stă în centrul enigmei (...)
şi imaginile Basmului converg spre
conceptul unei evoluţii umane
perfecte”. Un alt exeget, Emrich,
insistă asupra valorii simbolice a
dragostei, cea care formează, fiind
astfel deasupra înţelepciunii, forţei
şi aparenţei, căci „în Basm este redat
un întreg proces de devenire, de
metamorfozare a lumii pînă la
atingerea unei împărăţii milenare a
păcii”. Au fost şi exegeţi care au pus
în lumină jocul imaginilor pe care îl
crează Goethe, amintind Teoria
culorilor: „În Basm, scrie Hofman-
nsthal, elementele existenţei sînt
alăturate ca într-un joc graţios dar
plin de semnificaţie, iar din imagini
poetice şi referiri la viaţă se creează
o muzică interioară de un farmec
inedit.(...) De-ar fi o operă, Basmul ar
fi poate cea mai desăvîrşită din cîte
s-au conceput; căci este naiv şi
saturat de semnificaţii, plin de viaţă
şi adîncime, încîntă simţurile, incită
fantezia şi mişcă sufletul. Şi ca un
zvon de clopoţei răsună în el
armonia tuturor fiinţelor pămîn-
tene”. Scriitorul nu avea să
dezvăluie secretul acestei creaţii,
cum nu a făcut-o nici în alte cazuri; îi
spusese lui Riemer că dacă s-ar găsi
o sută de oameni care să poată să-l
înţeleagă corect, l-ar explica.

Pentru înţelegerea Basmului sînt
necesari cîţiva paşi care pot aşeza
„interpretul” pe una din căile care l-
ar putea apropia de sensurile intuite
şi puse în operă de Goethe. Printre
sursele care ar fi putut inspira
povestea scrisă de Goethe trebuie
amintite rozicrucianismul şi marele
curent al teosofiei germane, începînd
cu Paracelsus şi Cornelius Agrippa
von Netesheim, continuînd cu Jakob
Bohme, Friedrich Christoph Oetin-
ger, Nicolas Louis Zinzendorf sau
Franz von Baader. Apartenenţa lui
Goethe la vastul curent teosofic,
aderarea la ordinul masonic, în loja
Amalia zu den drei Rosen din Weimar,
prezenţa sa în Stricta Observanţă, iar
mai tîrziu în Illuminaten, pot sugera

cîteva căi de apropiere de
profunzimea semnificaţiilor Basmu-
lui. Evident această bijuterie literară
nu poate fi citită doar în cheie
masonică sau alchimică; ele nu pot fi
ocolite, dar cadrul trebuie mult
extins. Iar acest cadru este configu-
rat de vasta operă goethiană, de
înlănţuirea gîndurilor din marile
sale scrieri. Doar aşa ne vom apropia
de ceea de ceea ce îi spunea Goethe
lui Eckermann: spirit al cunoaşterii,
omul îşi înalţă privirea către cer
ştiind că este un cetăţean al unui
program spiritual.

Înainte de a aminti frumoasa
poveste a şarpelui verde şi a Florii-
de-Crin, să amintim că estetica lui
Goethe este esenţialmente una a
artelor frumoase; poezia nu era o
practică în măsură să edifice o
teorie, aşa încît artele frumoase au
devenit terenul predilect al
teoretizărilor lui Goethe. Ar putea
apărea imediat întrebarea ce
legătură are teoria goetheană a
artelor frumoase cu Basmul; are
importanţă în măsura în care
cititorul va observa accentul pus de
Goethe pe imagine. De aceea nimeni
nu va fi surprins să constate că
preocupările lui Goethe în domeniul
reflecţiei estetice nu captează
interesul pentru ceea ce ne propune
privitor la o pictură anume sau la
vreo sculptură, ci pentru că reflecţia
estetică are ca finalitate să răspundă
unor preocupări literare. Speculaţia
asupra artelor plastice se înscrie într-
o evoluţie care nu este nici cea a
unui pictor nici a unui sculptor, nici
a unui istoric al artei. Pierre
Deghaye, unul dintre cei mai buni
cunoscători ai hermetismului ger-
man de la Paracelsus la C.G. Jung,
crede că pasiunea lui Goethe pentru
artele frumoase are un sens mult
mai profund şi că el trebuie căutat şi
pe planul expresiei literare. Pierre
Deghaye propune şi o comparaţie cu
alchimia, cu practica chimistului/
alchimistului în faţa athanorului:
dacă nu urmărea producerea aurului
real, practica sa este una serioasă,
avînd un ţel spiritual. În acest caz

opusul alchimic este un demers
spiritual, iar personajul pe care îl
întruchipează alchimistul este unul
aflat într-o perepetuă căutare
mistică. Înţelepţii spagirişti nu au
separat niciodată idealul şi practica,
dar nouă ne scapă aceste lucruri atît
timp cît nu putem pătrunde
psihologia lui artifex.

Preocupările estetice ale lui
Goethe se înrudesc cu demersul
spiritual al alchimistului? Cu
siguranţă, da! Teologia imaginii
joacă un rol esenţial în mistica
creştină şi contribuie la transpunerea
categoriilor religioase în termeni
estetici. A nu se înţelege că atribuim
lui Goethe preocupări în domeniul
misticii, dar epoca sa era marcată
intelectual de curentul teosofic
amintit, iar transpunerea categoriilor
religioase în termeni estetici era o
formă a „secularizării”. Suferinţele
tînărului Werther, Călătorie în Italia
sau corespondenţa cu Winckelmann
dau seamă de aceste preocupări ale
lui Goethe; estetica sa se hrăneşte
din teosofie, din mistică, fără a face
din Goethe un mistic creştin. Unul
din termenii predilecţi ai misticilor
este a doua naştere, termen pe care
Goethe îl va relua în mai multe
rînduri, sigur nu ca într-un tratat de
teologie mistică, ci pe un plan care
îngăduie această echivalenţă. El
vorbeşte în mai multe rînduri de o
schimbare profundă, de metanoia, de
catharsis, de regenerare, folosind
termeni specifici contemplativilor.
Una din revelaţiile care i se
dezvăluie în călătoria sa în Italia este
cea a corpului uman şi a feţei,
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despre care vorbeşte ca de un mister
sacru; strălucirea capodoperelor
văzute în Italia nu îl orbeşte, ci îl
aşază pe calea adevăratei cunoaşteri,
a contemplaţiei. Concepţia funda-
mentală a înţelepciunii la Goethe se
înrudeşte cu cea a misticilor, care
consideră Divinitatea drept tran-
scendentul absolut, lumina inac-
cesibilă, Déité la Meister Eckhart,
Ungrund la Jakob Bohme, En-Sof la
cabalişti. Goethe foloseşte adesori
termenul natura pentru Dumnezeu,
dar această natură trimite la
Înţelepciunea omniprezentă, Fiică a
lui Dumnezeu al misticilor.
Înlăuntrul fiinţei, Înţelepciunea
transcende interioritatea. „În măsura
propriului geniu, Goethe a avut
sentimentul cvasi-religios al acestei
imensităţi mistice pe care o numeşte
insondabil: das Unerforschliche. Dacă-
şi interzice să scruteze profunzimile,
o face pentru că are perfecta
conştiinţă a transcendenţei sale”,
scrie Pierre Deghaye.

Basmul lui Goethe a fost tradus în
limba română de Sevilla Răducanu
şi a apărut în volumul Goethe,
Opere, vol. 5, Proză, Editura Univers,
1987. În alte limbi a fost tradus
păstrînd titlul dat de Goethe, un titlu
simplu care ascunde o bogăţie de
simboluri. În limba franceză este mai
cunoscut sub numele de Şarpele
verde/Le Serpent vert; primul care a
optat pentru acest titlu şi a oferit o
primă traducere însoţită de
comentarii a fost Oswald Wirth, în
1922; a urmat Rudolf Steiner care în
comentariile sale la basmul lui
Goethe scria despre Şarpele cel verde
şi frumoasa Floare-de-Crin; o altă
traducere, tot sub acest titlu, Le
Conte (Le Serpent vert) apare în 1980
sub semnătura lui Chantal Nessler,
autoare a unei teze de doctorat
despre Basmul lui Goethe. De curînd,
Jean-Patrick Dubrun a propus o
nouă traducere a Basmului, însoţită
de comentarii: Le Serpent vert. Conte
initiatique, Paris, Editions Maison de
Vie, coll. „Voir l’essentiel”, 2010,
p.192

„Pe malul fluviului larg”, acolo
unde-şi avea coliba bătrînul luntraş,
apar în toiul nopţii două „luminiţe
rătăcitoare” care îi cer luntraşului să
le treacă pe celălalt mal; ajunse acolo
acestea îl răsplătesc pe luntraş cu
mai multe monede de aur pe care
bătrînul le refuză căci fluviul „nu
poate suferi metalul ăsta”. Cere
drept răsplată roade ale pămîntului,
„trei căpăţîni de varză, trei
anghinare şi trei cepe mari”, iar
„aurul blestemat aducător de
primejdii” este aruncat într-o
prăpastie spre marea bucurie a
şarpelui verde care se grăbeşte să le
înghită devenind de „o transparenţă
strălucitoare”, mergînd în propria
lumină. „Luminiţile rătăcitoare”,
înrudite „părelnic” cu şarpele verde,
îi cer acestui să le conducă la
frumoasa Floare-de-Crin, care însă
se află de cealaltă parte a fluviului,
de unde abia veniseră luminiţele.
Trecerea fluviului era dificilă:
luntraşul nu avea voie să le treacă pe
celălalt mal, rămînînd să poată fi
trecute de şarpe la prînz, ceea ce
luminiţelor nu le era pe plac, sau
seara duse pe malul celălalt de
„umbra uriaşului”.

Devenit dintr-odată strălucitor,
şarpele îşi satisface curiozitatea de a
descoperi noi locuri; găsi o „mirifică
boltă subterană” iar cu noua sa
strălucire putu desluşi lucruri,

obiecte altădată de nevăzut; întîlni
mai întîi „statuia din aur curat a
unui preacinstit rege”, care pe dată îl
întrebă: „- Ce e mai minunat decît
aurul?”, „-Lumina, Înîlţimea ta!”.
Apoi întîlni o statuie înfăţişînd un
rege de argint, o alta înfăţişînd un
rege de bronz, iar la urmă o statuie
făcută dintr-un aliaj din cele trei
metale. Între timp, în sanctuar apăru
un bătrîn purtînd o lampă care
lumina întreg domul, care fu
întrebat cîte taine cunoaşte; „Trei
răspunse, bătrînul”, din care cea mai
de seamă era „cea vădită tuturor”,
dar care nu putea fi dezvăluită de
vreme ce nu o cunoştea pe a patra,
pe care şarpele i-o şopti la ureche:
Sosit-a timpul, după care „bătrînul se
cufundă spre soare-apune, iar
şarpele spre soare-răsare”.

Şarpele se transformă într-un
minunat pod care părea clădit din
smarald, crisopras şi crisolit
îmbinate cu o neasemuită măiestrie;
pe acest pod vor trece tînărul prinţ şi
bătrîna în drumul lor către Floarea-
de-Crin, de la care aşteptau să
împlinească mai multe minuni; li se
alătură bătrînul cu lampa, sluji-
toarele Florii-de-Crin, cîţiva tineri în
care se întrupaseră luminiţele
rătăcitoare, toţi „cuprinşi de o linişte
senină”. Cînd veni miezul nopţii,
bătrînul privi către stele şi începu să
cuvînte: „Sîntem aici laolaltă într-un
ceas ferice, fiecare să-şi îndeplineas-
că treaba, fiecare să-şi facă datoria şi
fericirea tuturor va curma durerile
risipite ici şi colo, după cum
nefericirea obştească va mistui
norocul fiecăruia.” Trecuţi din nou
pe celălalt mal au admirat încă o
dată podul, zidire strălucitoare a
şarpelui, pentru a asista la jertfa
şarpelui, care prin moarte redă viaţă
tînărului prinţ, Floarea-de-Crin
închizînd cercul atingînd cu mîna
dreaptă tînărul iar cu stînga şarpele.
Şarpele se desfăcu în „mii şi mii de
nestemate scînteietoare” pe care
bătrînul le aruncă în apă. Tot alaiul
se îndreaptă către sanctuarul
subteran care luneca miraculos prin
adîncurile pămîntului înălţîndu-se
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ca Templu; aşezat între tînăr şi
fecioară, bătrînul spuse: „Trei sînt
mai marii pămîntului: înţelepciunea,
aparenţa şi forţa”. Curînd mulţimea
privea cu uimire şi veneraţie atît
podul frumos arcuit peste fluviu, cît
şi Templul în care tronau cei trei
regi; „Şi pînă în ziua de astăzi podul
e plin de călători iar templul este cel
mai căutat de pe întreg pămîntul”.

II.

entru mulţi cititori, Basmul
lui Goethe va rămîne doar o
lectură plăcută, un text

frumos scris, în care miraculosul este
parte firească a construcţiei, căci fără
miraculos nu poate fi conceput un
basm. Aici minunea este relatată ca
şi cum s-ar înţelege de la sine, realul
şi irealul se întrepătrund şi
alternează cu uşurinţă. Vor fi însă şi
cititori care vor căuta dincolo de
litera cărţii, care după ce vor închide
cartea vor păstra vii imaginile
cizelate de autor, vor căuta să dea
un sens întîmplărilor povestite. Ei
nu vor vedea în basmul lui Goethe
un roman cu cheie, o şaradă sau o
colecţie de alegorii, ci o povestire cu
o pluralitate de sensuri şi nivele de
interpretare, o operă literară cu
caracter simbolic ale cărei înţelesuri
nu se dezvăluie la prima lectură.

Pluralitatea interpretărilor ascun-
de însă şi multe capcane; una dintre
ele este proiectarea propriilor
idealuri ale cititorilor, a propriilor
lecturi asupra Basmului, care de
altfel este un bun teren pentru
extrapolarea unor gînduri, de cele
mai multe ori altele decît cele ale lui
Goethe. De aici pînă la a crea o
confuzie fără sfîrşit nu mai este decît
un pas; un pas care de altfel a şi fost
făcut! Într-o scrisoare adresată lui
Humboldt, în mai 1796, Goethe
recunoştea că Basmul este o operă
cu caracter simbolic şi că lui însuşi îi
este greu să o explice, după ce îi
răspunsese lui Schiller la întrebarea
care este sensul Basmului că secretul
acestuia se află în însăşi scrierea sa!
Simbolul, în măsura în care este o

formă şi o imagine, lasă să se
întrevadă o multitudine de semni-
ficaţii, dar finalmente rămîne...
indicibil! Rămîne „revelaţie, vie şi
imediată, a inexplorabilului”.

Respectînd regulile construcţiei
basmului, Goethe evită să precizeze
timpul, locul sau alte circumstanţe
în care se desfăşoară acţiunea
basmului său; singurul „indiciu”,
pronunţat în trei rînduri ţine de
timpul ritului: „sosit-a timpul”; este
un gen al timpului în afara timpului
istoric, al cadrului temporal bine
definit; este un timp arhetipal, un
timp al originilor cînd forţele
creatoare lasă loc luminii. Să ne
amintim momentul cînd cei trei regi
sînt luminaţi atunci cînd şarpele
verde intră pentru prima dată în
templul subpămîntean luminat la
rîndu-i de bătrînul cu lampa care
înainta „prin stînca ce se deschise în
faţa lui”. Analogia cu aprinderea
celor trei lumînări pe cele trei
coloane care susţin simbolic templul
este evidentă! Lumina este
omniprezentă în basm, ca şi în
templu, esenţa Luminii revelîndu-se
sub un triplu aspect al Înţelepciunii,
Aparenţei/Frumuseţii şi Forţei; lor li
se alătură o a patra forţă, cea care
domneşte asupra întregii lumi:
Iubirea, cea care va crea un adevărat
lanţ de unire între personajele
basmului şi va duce la împlinirea
profeţiei.

Aminteam că traducătorii fran-
cezi au optat ca titlul Basmului să fie
Şarpele verde pentru că şarpele are un
rol capital în povestirea lui Goethe;
Pierre Deghaye îşi imaginează alte
titluri, cum ar fi Podul sau Profeţia
Podului, povestirea punînd în scenă
construcţia unui pod peste un
fluviu, un pod care este o emanaţie a
apei, o împlinire a profeţiei, fără a
uita însă că primul pod, cel luminos,
nu era altceva decît corpul şarpelui
care unea cele două maluri. În
opinia autorului amintit, povestea
şarpelui verde devine istoria podu-
lui. Ceea ce se vede la suprafaţa
apei, deasupra fluviului, este
manifestarea a ceea ce se împlineşte

în apă. În timp ce podul se înalţă
prin sacrificiul şarpelui, apa
fluviului se transformă: din
tenebroasă devine luminoasă, sursă
de bucurie. „Astfel noi trebuie să
considerăm ansamblul apa fluviului,
podul care va fi apoteoza, şi şarpele
care se sacrifică pentru ca aceasta să
fie posibil”, scrie Pierre Deghaye.
Apa, fie a lacului, fie a fluviului este
sensibilă la muzică, receptivă la
lumina lămpii, se schimbă urmînd
evoluţia spirituală a oamenilor şi a
elementelor: „Apariţia podului este
triumful luminii care este iradierea
spiritului. Apa fluviului devine
luminoasă, apa lacului poartă
lumina datorită căreia se va produce
apoteoza finală. Omul cu lampa
deţine această lumină care va face să
ţîşnească lumina. Întreaga acţiune a
Basmului se desfăşoară ca un ritual
al cărui secret îl deţine şi pe care îl
prezidează”, notează filosoful
francez.

În tradiţia hermetică, fluviul larg
este fluviul mitic, cel al originilor,
este apa mercurială, fluidul vital,
sursă a naşterii, mutaţiilor şi
transformărilor; a uni cele două ma-
luri este unul din scopurile majore
ale căutării iniţiatice. Luntraşul şi

P
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fluviul formează o unitate: „Fluviul
şi luntraşul sînt aici simboluri
alchimice, elemente sau semne ale
unei materii imperfecte care trebuie
transmutată, plasată sub semnul
vieţii, al resurecţiei şi nu al morţii.
Ele reprezintă legătura între viaţă şi
moarte (considerîndu-le pe acestea
ca o pereche a opuşilor) şi indicînd
integrarea lor într-o realitate supe-
rioară”, sugerează Yvette Centeno,
într-o încercare de interpretare a
basmului goethean. Aminteam de
recenta traducere în franceză a
basmului lui Goethe datorată lui
Jean-Patrick Dubrun, traducere
însoţită de ample comentarii;
Dubrun avansează ideea că fluviul şi
luntraşul depăşesc specificităţile
unei mitologii particulare pentru a
îmbrăţişa universalul: „Luntraşul
este alchimistul. El primeşte aurul
vulgar, altfel spus materia primă, pe
care cele două luminiţe rătăcitoare l-
au scuturat în barcă, îl duce pe ţărm
într-un loc stîncos unde apa nu-l va
atinge niciodată. Este începutul
operaţiei alchimice. Găsind materia
primă, alchimistul o duce către
adîncurile pămîntului, adevărat
athanor unde se va desfăşura
transmutaţia.” În acelaşi registru
alchimic, luntraşul întrupează
trecerea de la fix la volatil, de la
terestru la ceresc, de la lumea
temporală la eternitate, în vreme ce
luminiţele rătăcitoare întrupează
materia dublă, agenţii operei care
asigură solve et coagula, disoluţia şi
coagularea materiei prime: „Lumi-
niţe rătăcitoare, spuse respectuos
bătrînul, acum o să vă arăt drumul şi
o să vă deschid galeria; dar ne sînteţi
de mare ajutor dacă desferecaţi
poarta sanctuarului, prin care
trebuie să trecem de data aceasta.
Căci în afară de voi, nimeni n-o
poate face!”

Majoritatea bestiariilor simbolice
reprezintă şarpele ca un animal ne-
fast, periculos, legat de forţele rău-
lui. În conturarea acestei reprezen-
tări Biblia a avut un rol capital,
şarpele fiind pedepsit pentru că a
îndemnat femeia să guste din fructul

pomului vieţii. Şarpele este un
animal cu un simbolism extrem de
variat şi adeseori contradictoriu; este
un simbol protector, să ne amintim
de Asclepios/Esculap al cărui
atribut era un toiag pe care erau
încolăciţi doi şerpi, dar şi simbol al
diavolului, al morţii. Şarpele verde
din basmul lui Goethe uneşte cele
două maluri ale fluviului, conduce
întreg cortegiul către adîncurile
pămîntului ( Visita Interiora Terrae
Rectificando Invenies Occultum
Lapidem – VITRIOL), acolo unde se
află rădăcina focului, a luminii, are
vocaţia de a înfăptui munca de
purificare, de interiorizare şi de
reconstrucţie necesară căutării. Jean-
Patrick Dubrun vede şarpele ca o
expresie a athanorului, a vasului în
interiorul căruia se desfăşoară fazele
operei: „Astfel, şarpele verde
dormind pe fundul unei prăpastii
adînci ar fi în realitate corpul învierii
aşteptînd, pe fundul mormîntului
său, să trăiască procesul transmu-
tării care îl va face să treacă de la
moarte la viaţă. Acest corp afundat
în profunzimile pămîntului este
creuzetul în care se desfăşoară opera
alchimică a regenerării din clipa în
care intră în contact cu spiritul
luminii care, pentru el, capătă forma
unei ploi cu monede de aur.”
Şarpele verde rupe cercul magic,
aluzie la uroboros - „şarpele descrise
din nou un cerc în jurul lui” - , doar
cînd bătrînul cu lampa proclamă că
venise ceasul ferice; pentru el era
timpul sacrificiului, al descompu-
nerii într-o multitudine de pietre
preţioase care vor deveni piloni ai
noului pod peste fluviu.

Tema metalelor este recurentă în
alchimie; este cunoscută viziunea
alchimistului Zosim, din secolul al
III-lea, care recomanda unui prieten
să construiască un templu dintr-o
singură piatră. Îi spune că pentru a
găsi ceea ce caută va intra într-un
templu a cărui intrare este păzită de
un dragon pe care îl va ucide; în
interior va întîlni un om de bronz
care va deveni un om de argint, iar
în scurt timp un om de aur. Şi în
basmul lui Goethe, în templul
subteran sînt trei regi de aur, argint
şi bronz, doar că şarpele nu este
omorît , ci se sacrifică. Şarpele este
cel care descoperă sanctuarul
subpămîntean, şarpele este cel care
răspunde venerabilei statui că
Lumina este mai minunată decît
aurul, şarpele este cel care îi
comunică bătrînului cu lampa cel
de-al patrulea secret: Sosit-a timpul!
În templu cei prezenţi se unesc cu
forţele creatoare şi trăiesc misterul
creaţiei, încercînd astfel să răspîn-
dească în lume lumina binefăcătoare
a Orientului. „Sigur, notează
Dubrun, regatul strămoşilor este
stabil şi glorios, şi totuşi este necesar
a-l reînnoi realizînd o operă care va
duce mai departe piatra originilor.
Pentru a ajunge aici trebuie ca un
nou rege să fie intronizat, şi să
primească atributele funcţiei sale din
însăşi mîinile strămoşilor, Fiecare
dintre ei întrupează un aspect al
puterii regale.” Cînd bătrînul ros-
teşte cine sînt mai marii pămîntului
(înţelepciunea, aparenţa şi forţa), cel
de-al patrulea rege, cel din aliaj, se
preface într-o grămadă amorfă;
pentru stabilitatea templului erau
suficiente cele trei coloane!

Lumina este un element care
apare în basmul lui Goethe de la
primele rînduri, mai întîi prin cele
două „luminiţe rătăcitoare”, apoi
prin lumina pe care o degajă aurul
din care sînt monedele, lumina pe
care o răspîndeşte şarpele care
înghite monedele şi devine lumina
care îi dezvăluie profunzimile
muntelui, pînă atunci percepute
doar tactil, este apoi lumina care va
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străluci peste apa fluviului cînd
şarpele „în lumina orbitoare a
soarelui” va deveni „arcul majestuos
al podului ce se întindea de la un
mal la celălalt”. Este momentul în
care focul şi apa se reconciliază,
focul schimbîndu-şi natura, este
focul pietrelor preţioase din care
pare alcătuit corpul şarpelui.
Lumina nouă este o simfonie de
culori, podul părînd a fi „clădit din
smarald, crisopras şi crisolit îmbi-
nate cu neasemuită măiestrie”. Peste
toate însă este lumina lămpii purtată
de omul care aluneca peste lac ca şi
cum ar fi patinat; întrebat de Floare-
de-Crin cine l-a călăuzit bătrînul
răspunse: „Duhul lămpii mele m-a
îndemnat să vin, iar uliul m-a
călăuzit încoace. Cînd cineva are
nevoie de mine, lampa scoate scîntei
şi eu privesc doar în zare să văd
vreun semn, o zburătoare sau un
meteor care să-mi arate încotro să
mă îndrept”. Lumina lămpii crează
o atmosferă de pace, linişte şi
armonie: „atît şarpele, cît şi lampa
bărbatului începură să răspîndească
lumină în felul lor; ba chiar vălul
Florii-de-Crin prefira o strălucire
blîndă, care colora nespus de
fermecător. (...) Toţi cei de faţă erau
cuprinşi de o linişte senină”.

Lumina lămpii bătrînului era
lumina înţelepciunii, ea se identifica
cu spiritul şi de aceea avea virtuţi
nemaipomenite: „Toate cărăruile
subterane, toate galeriile prin care
grăbea bătrînul se umpleau deîndată
în urma lui cu aur, căci lampa sa
avea însuşirea minunată de a
preface pietrele în aur, lemnul în
orice fel de argint, animalele moarte
în pietre preţioase şi de a descom-
pune orice metal; pentru a înfăptui
acest miracol trebuia ca singură ea
să îndepărteze întunericul. Dacă în
apropierea ei se afla altă sursă de
lumină, strălucea doar frumos şi
blînd, însufleţind tot ceea ce
vieţuia”. Alchimiştii vorbeau de
stări diferite ale luminii, ale aurului,
ceea ce pare astăzi de neînţeles;
monedele cu care luminiţele rătăci-
toare au vrut să-l plătească pe

bătrînul luntraş, şi care au fost
înghiţite de şarpe, sînt din aur
vulgar, dar el este cel care trezeşte
dorinţa, fiind comparabil cu materia
neînsemnată din care se va produce
aurul înţelepţilor. Cel pornit în
căutarea luminii înţelepciunii urcă o
scară a valorilor care pleacă de la
natura inferioară reprezentată de
luminile personificate de cele două
luminiţe rătăcitoare şi urcă spre
claritate, spre spiritualizarea care se
manifestă deplin cînd se împlineşte
profeţia podului şi cînd se înalţă
templul pe malul estic al fluviului.

Gotland Piatra Sanda, sec V-VII A.D..

Cunoaşterea fiind graduală, iar
spiritualizarea progresivă  fac ca
profeţia podului şi înălţarea
templului să se facă treptat; cînd a
văzut podul făcut din corpul
şarpelui, soţia bătrînului cu lampa
credea că s-a împlinit profeţia
podului. Se înşela: nici podul
adevărat nu se construise, nici
templul nu se înălţase pe malul estic.
Deşi mergea alături de soţul ei,
percepţiile şi înţelegerea pe care o
aveau despre ceea ce se întîmpla în
jurul lor erau diferite! Sanctuarul era
construit, dar era sub pămînt;
bătrînul cu lampa, ca şi şarpele, ştiau
acest lucru: „Profeţia privind podul
s-a împlinit! Ceea ce era pînă acum
doar jasp sau cvarţ verde, opac,
străbătut cel mult către margini de
lumină, s-a prefăcut în nestemată

străvezie. Nici măcar beriliul nu-i
atît de limpede, nici smaraldul n-are
o culoare atît de frumoasă.(...) -
Oricum, spuse şarpele continuînd
firul întrerupt al vorbirii, templul a
fost clădit. – Dar nu pe malul
fluviului, zise frumoasa. – Se află
încă în adîncurile pămîntului, o
lămuri şarpele”.

III.

emplul se afla sub munte,
iar muntele se afla la vest;
cum se va ridica din

profunzimile pămîntului? Cum va
ajunge pe malul estic al fluviului?
Cînd clipa tainică s-a apropiat (
„sosit-a timpul!”), întreg cortegiul,
mai puţin bătrînul luntraş şi şarpele,
călăuziţi de bătrînul cu lampa, care
le era ghid spiritual, se aflau în
templul subteran: „pămîntul începu
să se cutremure sub picioarele lor.
(...) Se simţea cum întregul templu
se legăna lin. (...) adîncurile
pămîntului se deschideau în faţa
sanctuarului care luneca uşor prin
el. (...) Nu după mult timp li se păru
că templul nu se mai mişcă, dar se
înşelau: acesta începuse să se înalţe”.
Călătoria s-a încheiat: înţelepciunea,
aparenţa şi forţa biruiseră; avea însă
să li se adauge un al patrulea
element, mai cuprinzător şi mai
adînc: forţa dragostei. În sanctuar se
celebrează o învestitură şi o
căsătorie; modesta colibă a
luntraşului devine un tabernacol,
„sfînta sfintelor”; tînărul va primi
insemnele regalităţii ca într-un ritual
iniţiatic: primi spada de la regele de
bronz, sceptrul de la regele de
argint, şi cununa de stejar de la
regele de aur. În final tînărul rege se
va căsători cu frumoasa Floare-de-
Crin. Cînd va apărea podul ei vor fi
rege şi regină, podul fiind astfel
simbol al uniunii, al corespondenţei
între elemente şi fiinţele umane.
Profeţia podului s-a împlinit cînd
şarpele s-a jertfit, transformîndu-se
în pietre strălucitoare, cînd prinţul şi
Floare-de-Crin s-au căsătorit, tînărul
cuplu fiind înconjurat de o

T
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„strălucire cerească”, cînd a triumfat
iubirea. „Purpura care colorează
obrajii Florii-de-Crin atunci cînd
regele înviat poate în sfîrşit să o
strîngă la piept, este focul unei
aurore care va dura la nesfîrşit. Este
lumina dragostei care străluceşte pe
faţa reginei. Pentru Goethe, ca şi
pentru alchimişti, roşul este culoarea
desăvîrşirii. Aici el este neperisa-
bilul. Este plenitudinea luminii care
străluceşte pentru eternitate pe
obrajii Florii-de-Crin”, observă
Pierre Deghaye.

Afundat în profunzimile obscure
ale haosului primordial, sanctuarul
unde vieţuiesc cei trei regi este
asemănător Casei secretelor timpu-
lui evocată de poetul latin Claudius
Claudianus cu trimitere la vîrsta de
aur. Aluzia la vîrsta de aur este
transparentă şi în Basmul lui
Goethe, şi aceasta este simbolizată
de regele de aur: „Cu uimire şi
veneraţie îşi îndreptă privirea în sus,
spre o nişă inundată de lumină, în
care se afla statuia din aur curat a
unui preacinstit rege. (...) Abia îşi
ridicase şarpele ochii spre venerabila
statuie, că regele prinse glas şi
întrebă: - De unde vii? – Din inima
muntelui stîncos în care se odihneşte
aurul, răspunse şarpele. – Ce e mai
minunat decît aurul? voi să ştie
regele. – Lumina, înălţimea ta! – Şi
ce te desfată mai mult decît lumina?
– Conversaţia, răspunse şarpele
strălucitor”. Doar bătrînul cu lampa
şi şarpele sînt cei care conversează
cu regele de aur. Cînd luminiţele
rătăcitoare, singurele care puteau
desfereca poarta sanctuarului, s-au
apropiat de rege şi „încercau să i se
vîre în suflet”, au fost apostrofate de
regele de aur: „- Pieriţi din faţa mea,
aurul din care sînt alcătuit nu-i
pentru hrana voastră”, semn că taina
rămîne inaccesibilă spiritelor insu-
ficient purificate.

Pentru a construi o operă în care
să domnească armonia între
înţelepciune, frumuseţe şi forţă este
nevoie să pătrunzi în inima materiei,
în cripta secretă unde se afla piatra,
cea pe care o caută şarpele şi

bătrînul din basmul lui Goethe.
Putem aminti aici şi călătoria lui
Adoniram în măruntaiele pămîn-
tului, povestită de Gerard de Nerval
în Călătorie în Orient, Nopţile
Ramazanului: „- Unde sînt? Cum te
numeşti? Unde mă duci? şopti el. –
În miezul pămîntului...în sufletul
lumii locuite; acolo se înalţă palatul
subpămîntean al lui Henoh, părin-
tele nostru, pe care Egiptul îl
numeşte Hermes, iar Arabia îl
cinsteşte sub numele de Edris”. A
pătrunde în inima materiei însemna
a atinge rădăcina focului şi a
cunoaşte astfel secretul operei
creaţiei şi al reînnoirii.

La începutul povestirii, după ce
luntraşul trece luminiţele rătăcitoare
pe celălalt mal al fluviului, acestea îl
plătesc cu aur, bătrînul îngropînd
monedele. Le cere drept plată
„roade ale pămîntului...trei căpăţîni
de varză, trei anghinare şi trei cepe
mari”; luminiţele nici nu luau în
seamă roadele pămîntului, dar
rămîn ţintuite locului pînă cînd îi
promit bătrînului că îi vor îndeplini
dorinţa. Simbolismul celor trei roade
ale pămîntului nu trebuie privit
superficial; specific celor trei roade
ale pămîntului este prezenţa cojilor
sau învelişurilor suprapuse. Într-o
conferinţă despre Basm, Rudolf
Steiner vorbeşte despre cele trei
învelişuri ale omului: fizic, eteric şi
astral, înăuntrul acestor învelişuri
aflîndu-se sinele; la adăpostul aces-
tor învelişuri sinele adună roadele
devenirii. Cele două luminiţe
rătăcitoare de la începutul povestirii
sînt asemenea neofiţilor animaţi de o
imperioasă şi nesocotită dorinţă de a
bate la poarta templului şi de a cere
să fie admişi la iniţiere. În tradiţia
alchimică, neofitul este considerat
aurul născînd, aurul vulgar, care
este încă materie dezordonată; în
această cheie trebuie citită reacţia
luntraşului cînd luminiţele au vrut
să-l plătească în aur: „Pentru numele
lui Dumnezeu, strigă bătrînul, ce
faceţi!? Mă nenorociţi! O singură
monedă de-ar fi căzut în apă,
fluviul, care nu poate suferi metalul

ăsta, s-ar fi învolburat iar valurile lui
m-ar fi înghiţit cu luntre cu tot, şi
cine ştie ce s-ar fi întîmplat cu voi;
luaţi-vă galbenii înapoi!”

Întregul basm poate fi privit şi
prin prisma dragostei, erosul fiind
cel care animă fiinţele şi elementele;
nu este însă vorba de erosul frivol, ci
de erosul care descoperă lumina
sacră, care aşază în armonie cele
patru elemente, care împacă apa cu
focul, care va transforma moartea
prinţului în deşteptarea sa la o viaţă
nouă, care îl apropie pe prinţ de
preafrumoasa Floare-de-Crin, care
separă şi uneşte, care prin sacrificiul
şarpelui înalţă un pod indestructibil,
simbol al reconcilierii şi al noii vieţi.
De aceea Basmul nu este o frumoasă
poveste de dragoste între prinţ şi
Floare-de-Crin, tot restul fiind doar
pentru a ilustra prin frumoase
imagini ceea ce se petrece în sufletul
îndrăgostiţilor. Dar cei doi nu au
numai un destin personal; destinul
lor este unul exemplar dacă este
privit în ansamblul povestirii care
capătă dimensiunea mitului, un mit
al timpului reînnoit, al unei noi
lumi. Bătrînul cu lampa şi soţia sa
sînt întineriţi, renaşterea lor produ-
cîndu-se în acelaşi timp cu cea a
unei noi lumi: „începînd de astăzi
nici o căsătorie nu mai e legiuită,
dacă nu-i încheiată din nou.(...) te
cer din nou de nevastă şi alături de
tine vreau să trăiesc pînă în veacul
următor”.

Epilogul povestirii lui Goethe
readuce în prim plan apa, simbol al
reînnoirii lumii, al apariţiei regatului
mesianic deopotrivă lume terestră şi
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lume cerească. Minunatul pod for-
mat de corpul şarpelui simbolizează
unirea cerului cu pămîntul, el unind
nu numai cele două maluri ale
fluviului, ci şi înaltul cu ceea ce este
jos; nu despre aceasta scria Hermes
Trismegistos în Tabula smaragdina?
Pierre Deghaye sugerează că Goethe
ar fi putut prelua o tradiţie biblică
menţiontă în Cartea a doua a
Macabeilor: „Ieremia a venit acolo
(muntele pe care urcase Moise –
n.n.) şi a aflat loc în peşteră, şi cortul
şi chivotul şi jertfelnicul tămîierii le-
a băgat acolo şi a astupat uşa”,
tăinuind locul pînă cînd Dumnezeu
se va milostivi. Din perspectiva
mesianică a basmului, ziua miloste-
niei este timpul reînnoirii, al începu-
turilor, cînd trasînd cercul pe
suprafaţa apelor Dumnezeu a sepa-
rat lumina de tenebre. Simbolismul
cercului pe ape apare şi în basm:
„Cît o să mai continue acest du-te-
vino, cît o să mai măsor, în tristul
cerc ce mi-e hărăzit, drumul dintr-o
parte şi alta a rîului? Nu mai pot să
îndur”, se tînguie tînărul prinţ
înainte de a muri. Era un cerc plin
de tristeţe, loc al suferinţei care va
deveni un spaţiu al luminii; iubirea
este cea care delimitează spaţiul
salvării, ea este energia creatoare
care biruie haosul: „dragostea nu
pune stăpînire, dar ea modelează,
ceea ce înseamnă mai mult”, îi spuse
bătrînul prinţului.

În iunie 1786, Goethe îi scria
Charlottei von Stein că este pe cale
să termine de citit Nunta chimică a lui
Christian Rosencreutz; nădăjduia ca
lectura să-i ofere noi interpretări, noi
semnificaţii ale subiectelor abordate
în poemul epic esoteric neterminat
Die Geheimnisse/ Misterele. Început
în 1784, acest poem a fost parţial
publicat în 1789, şi a rămas în stare
de fragment. Preambulul liric al
acestui poem a fost ulterior separat
de textul original şi folosit inde-
pendent, sub titlul Zeueignung/
Închinare. Deşi criticii literari au
observat că poemul are o substanţă
epică redusă, el este deseori amintit,
mai ales pentru unul din versurile

sale a cărui aură enigmatică a rămas
neştirbită: „Aşadar, cine a împletit
Trandafirii cu Crucea?”

Atmosfera din poemul Misterele o
aminteşte pe cea din Nunta chimică:
la încheierea unui pelerinaj, fratele
Marc ajunge la o mănăstire avînd
portalul decorat cu o cruce
înconjurată de trandafiri; ordinul
adăpostit în acea mănăstire este
depozitarul unei înalte spiritualităţi
în care se regăsesc elemente din
creştinism, rosicrucianism, spino-
zism, martinism. Poemul lui Goethe
intenţiona mai degrabă să descifre-
ze, prin disputa dintre reprezentan-
ţii unor orientări religioase diferite,
esenţa unei religii secularizate, care
să depăşească dogmatismul şi
divergenţele confesionale. Figura
centrală a poemului, Humanus,
poartă trăsături ale înţeleptului
Nathan din scrierile lui Lessing şi ale
lui Herder, ideile exprimate de
Goethe fiind deseori întîlnite în
epoca Luminilor.

La începutul veacului al XVII-lea,
apăreau trei scrieri atribuite lui
Johann Valentin Andreae, care vor
constitui Biblia rozicrucienilor: Fama
fraternitatis, Confessio fraternitatis şi
Nunta chimică a lui Christian Rosen-
creutz, în anul 1459. Aceasta din
urmă este diferită de primele (mani-
fest şi confesiune) inclusiv prin
genul literar, fiind vorba de un ro-
man autobiografic care descrie pele-
rinajul lui Christian Rosenkreutz,
drumul de la noaptea profană la
iluminare; este „un roman misterios,
impregnat de referiri hermetice,
saturat de simboluri şi descrieri
alchimice, agrementat cu enigme şi
criptograme, întretăiat de cîntece şi
poeme, amestecînd cu dibăcie

lugubrul cu umorul. E o naraţiune
coerentă, plăcută la citit, chair dacă
dorinţa de esoterism derutează
profanul”, scrie Roland Edighoffer.
Limbajul simbolic cu rădăcini
alchimice este armătura unui text al
cărui sens complex nu se lasă
descifrat cu uşurinţă; semnificaţia
profundă a scrierii se va arăta doar
celor care vor citi trecerea de la
Trinitate la cuaternitate, care vor
înţelege jertfa regeneratoare a crucii,
hierogamia Creatorului cu creaţia sa.
Dar Andreae îşi prevenise cititorii în
debutul scrierii sale: „Arcanele se
degradează cînd sînt revelate: şi,
profanate, ele îşi pierd graţia. Nu
aruncaţi mărgăritare porcilor şi nu
faceţi măgarului un aşternut de
trandafiri”...

Nunta chimică relatează pelerina-
jul lui Christian Rosencreutz pentru
a participa la căsătoria regală,
călătorie presărată cu aventuri şi
probe iniţiatice. Acelaşi subiect îl
regăsim şi în Misterele lui Goethe,
fratele Marc avîntîndu-se pe cărări
de munte pentru a ajunge apoi pe
cîmpii fertile, în călătoria sa întîlnind
locuri şi popoare diferite, oameni
veniţi din toate colţurile lumii
pentru a-l adora pe Dumnezeu în
secret, fiecare în felul său: se
regăseau maniere de a gîndi şi simţi
diverse, fiecare exprimînd dorinţa
de a trăi în comun cultura înaltă, toţi
fiind grupaţi în jurul lui Humanus,
cel care vedea unitatea dincolo de
diferenţe. După un timp în care a
trăit alături de discipolii săi,
Humanus putea să se retragă,
pentru că spiritul său se întrupase în
toţi discipolii şi nu avea nevoie să
îmbrace o formă corporală
particulară. În Închinare Goethe
exprimă idealul unei noi căi pentru
umanitate: „Şi iată, o femeie, făptură
peste fire,/Veni plutind pe nouri,
descinsă dintre zei./Chip mai
frumos eu n-am văzut în viaţă./
Plutea-n văzduh şi mă privea în
faţă.// Nu mă cunoşti? Îmi spuse cu
glasu-i m inunat/ vibrînd de duioşie
şi credinţă (...) Chiar de copil, nu te-
am văzut eu oare/ Cum năzuiai
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spre mine cu ardoare? (...) Soarta
prea bine-a chibzuit/ Lăsîndu-i să
trăiască pe oameni în neştire! (...)
Cunoaşte-te! Trăieşte în pace-acum
cu toţii! Nu cu gînd rău am spus-o,
mă iartă! i-am răspuns, (...) Doar
pentru alţii creşte avîntul meu spre
bine;/ Eu pot şi vreau talentul să nu-
l mai ţin ascuns!/ O, fraţii mei, eu
caut calea nouă/ Fiindcă vreau să v-
o arăt şi vouă!”  Acest gînd nu
aminteşte spusa bătrînului din Basm:
„unul singur nu poate fi de ajutor, ci
doar acela care se uneşte cu mulţi
alţii la vremea potrivită”? Făptura
peste fire era Zeiţa Adevărului, iar
darul strălucit era vălul poeziei
„ţesut în larma vieţii/Din limpezimi
solare şi ceaţa dimineţii”.

Pietismul german de la sfîrşitul
secolului al XVII-lea a reluat tema
anului jubiliar, care se repeta la

fiecare şapte ani, care era un timp al
reînnoirii mesianice, un timp al
iertării, al restabilirii tuturor lucru-
rilor, apocatastaza, în termeni teolo-
gici, teorie de care fusese sedus şi
Goethe, dînd curs acestei chemări
într-un text prezentat ca fiind o
traducere din franceză. Afirma în
acel text că un pastor nu poate
aborda anumite subiecte în faţa celor
care nu le-ar înţelege, că păcatele
sînt eterne, dar se consola gîndind că
milostenia divină va coborî asupra
tuturor creaturilor; va relua ideea în
Basm: „Toate datoriile sînt iertate!
(...) Ferice de tine, ferice de orice
fiinţă care se va scălda în dimineaţa
asta în apele fuviului!” Pierre
Deghaye se întrebă dacă nu cumva
Goethe a tratat un subiect „tabu”
sub un veşmînt poetic, dînd frîu
liber imaginaţiei fabulatoare; sigur o
face ca pe un exerciţiu imaginativ,

căci întregul său demers interpreta-
tiv propune o lectură a Basmului ca
mit în accepţiunea lui Eliade: poves-
tirea unui eveniment primordial
care se desfăşoară la începutul tim-
purilor şi care capătă valoare exem-
plară. Lumea nouă care se naşte în
basm nu este un stat, ci regatul spi-
ritual al cărui centru este Templul.

Am amintit de poemul netermi-
nat Misterele pentru a arăta că
Basmul nu este o creaţie singulară în
vasta operă a lui Goethe. Herder,
îndrumător al tînărului Goethe, era
entuziasmat de Johann Valentin
Andreae, la fel şi Lessing; Goethe
însuşi fusese atras de rosicrucia-
nism, de alchimie încă din studenţie
cînd citea Opus mago-cabbalisticum
sau Aurea Catena Homeri. Mai tîrziu,
sedus de „frumosul basm” Nunta
chimică, extrage ample fragmente
din „cîntecul nimfelor” pe care i le
trimite prietenei sale, Doamna
Charlotte von Stein: „Ce ne aduse
viaţa nouă?/ Iubirea./ Ce ne aduse
har din nou?/Iubirea/Cum ne-am
născut?/Din dragoste/Şi cum am
fost toţi părăsiţi?Fără iubire”. Goethe
era marcat de o întreagă tradiţie
hermetică avînd un mare respect
pentru mister ca o condiţie a
plenitudinii. De altfel, afirmase în
Convorbirile unor emigranţi germani că
va spune o poveste care nu le va
aminti de nimic, şi îi va face să
gîndească la orice. În opinia lui
Roland Edighoffer, Basmul avea să
fie „una dintre cele mai stranii opere
ale lui Goethe şi mai bogată în
simboluri”; teoreticianul francez
identifică mai multe similitudini
între Nunta chimică şi Basm, dar şi
între Nunta chimică şi al doilea Faust.
Basmul rămîne o povestire miste-
rioasă, o povestire iniţiatică arun-
cînd blestemul vanităţii asupra
tuturor celor care pretind o interpre-
tare exhaustivă! Este istoria/
istorisirea unui mister. Iar misterul
are partea sa de...inexprimabil!

Gotland Piatra Vaskinde, sec V-VII
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Mario Castro NAVARRETE

Speculaţiile
literaturii esoterice

omanicier, regizor, actor, ziarist şi compozitor
brazilian, Paulo Coehlo s-a nascut într-o familie
de clasă medie şi cu o mare influenţa catolică. A

studiat la o şcoală iezuită. In anul 1970 parăseşte studiile
şi întreprinde o călătorie prin Peru, Bolivia, Chile şi
Mexic, mai târziu va călători în Europa şi chiar în Africa.
În anul 1972 se întoarce în Brazilia, va scrie versuri
pentru cântecele unor artişti consacraţi ai muzicii
braziliene, precum Elis Regina sau Rita Lee; colaborările
muzicale s-au bucurat de o mare popularitate, mai ales
cele compuse pentru Raul Seixas. În anul 1974 a fost
închis, fiind acuzat de activităţi subversive împotrivă
guvernului brazilian. După puţin timp îşi recapătă din
nou libertatea. Curiozitatea şi mirarea pentru lumea
spirituală l-au facut să trăiască experienţe foarte bogate.
În anul 1982, a publicat prima sa carte Arhivele iadului,
care  nu s-a bucurat de nici un succes.  Apoi va face
pelerinajul la Santiago din Compostela între Franţa şi
Spania în 1987, în anul următor publicând Alchimistu, nu
şi fară a înfrunta o serie de obstacole, ceea ce devine
cartea braziliană cea mai vîndută din toate timpurile. În
2002 a fost ales pentru a ocupă locul 21 al Academiei
Braziliene a literelor. Iată că Paulo Coelho are un drum
foarte lung pe căile artei şi literaturii, cu un mare
optimism şi entuziasm. Printre numeroase distincţii
primite de el, putem numi Premiul Hans Christian
Andersen (2007), Premiul Budapesta (2005), şi Premiul
Fregene de literatură – Italia (2001), fiind numit
mesajerul păcii O.N.U. şi consilier special UNESCO
pentru „dialogurile interculturale şi convergenţe
spirituale”.

Desigur, sunt ştiute aceste aspecte biografice şi
bibliografice ale acestui autor, care pentru critica literară
serioasă este medoiocru, şi totuşi există o mare polemică
în jurul său, fiindcă a fost tradus în 56 de limbi, publicat
în 150 de ţări, cu mai mult de 54 milioane de cărţi
vîndute, ceea ce ne face să-i  recunoaştem cel puţin o
mare virtute, adică, pur şi simplu este o mină de aur
pentru el însăşi şi pentru edituri. Am putea spune că
meritul lui constă în a ştie să decanteze elixirul vieţii şi să
alcătuiască piatra filosofală. În cartea sa de mare succes,
Alchimistul, reiese că ciobanul andaluz care călătoreşte
până în Egipt, la piramide, în căutarea unui tezaur,
întîlneşte, înainte de a sosi,  un mare magician ce posedă
cele două coloane ale înţelepciunii alchimice, adică,
poate să convertească orice carte în aur.

În această călătorie spre mormintele faraonilor
alchimistul îi spune unui băiat o altă taină: „Fiecare om
de pe faţă pământului are un tezaur care îl aşteaptă”,
apoi îi explică că, dacă nu  găsim acest tezaur este pentru
că „oamenii deja nu mai au interesul în a-l găsi”. Am
suspiciunea că foarte mulţi nenorociţi se consolează
crezând în asemenea naivitate. Totuşi Coelho a găsit
propriul sau tezaur, ca printr-un act de magie: aurul
editurilor, în milioane de copii de consum, pline masiv
de mediocritate. Dar cum reuşeşte şi de ce, fiind un
scriitor atât de rudimentar în folosirea limbajului, atât de
sarăc în gândire şi atât de elementar în resurse stilistice,
să atingă sensibilitatea atâtor oameni? Este uşor să dai un
răspuns firesc şi promt, acel răspuns pe care majoritatea
l-ar da şi anume, dacă Coelho vinde de unul singur mai
multe cărţi decât toţi scriitorii brazilieni la un loc, acest

R
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lucru se datorează faptului că scrierile sale sunt proaste
şi elementare şi se adresează publicului larg, credul şi
fără prea multă cultură. Dacă ar fi cărţi greu de înţeles,
complexe, cu idei serioase şi bine elaborate, publicul nu
le-ar cumpăra pentru că mulţimea tinde să fie sărace în
cultură şi să aibă gusturi decadente. Binenţeles că în
milioanele de cărţi vândute există ceva din cele mai sus
relatate, dar de asemenea există multe, multe cărţi tot
atât de proaste ca cele ale lui Coelho care nu au nici un
fel de succes, pe atât de multe câte sunt cele
nemaipomenite şi literalmente impecabile care abia se
vând. În loc să ne rezumăm la răspunsuri uşoare şi
tautologice  (vulgo, este vulgar, piaţă vinde), mai bine să
ne oprim la o analiză atentă a cărţilor lui Coelho şi să nu
le respingem cu una cu două. Mi-am impus exerciţiul de
a le citi pentru a încerca să descopăr în ce fel de strategii
tematice şi narative ar putea să se găsească
extraordinarul său succes editorial. Primul răspuns pe
care mi l-am dat, abia începută lectura câtorva dintre
cărţi, a fost că poate Coelho ascunde misterele şi toate
aiurelile. Să vedeţi de pildă această frază: „Era o zi
calduroasă şi vinul, din cauză unor mistere de
nepătruns, reuşea să împrospăteze câte un pic trupul
său”. Într-adevăr, ce mister de nepătruns este o băutură
ca să potolească setea!. Pe urmă mi-am dat seama că
tehniciile sale narative nu se sfârşesc într-o simplă
stupiditate: sunt de fapt mai elaborate, frizând o
inteligenţă mai puţin banală. Că să o luăm de la căpat,
cărţile lui Coelho exploatează într-un mod foarte
inteligent un univers omenesc, manipulând cititorul în
mare neavizat: fascinarea, mirarea în faţa puterilor ce
ascund ghicitul, clarviziunea şi cunoaşterea suprana-

turală. Tomas Hobbes în clasicul său Leviatan (1651)
semnala irezistibila atracţie (deci, uşoara păcăleală) pe
care avem noi oamenii faţa de oracole, de premoniţii şi
previziuni. Este o tradiţie foarte veche (o mină de aur, o
piatră filosofală) să exploatezi acest neajuns, această
debilitate a psihologiei noastre. Şi firesc, am adăuga
tehnicile de seducţie esoterice.

Prestigiul acestui autor şi succesul său literar
inexplicabil nu a fost dintr- o dată. Cărţile lui, prin
nedefiniţia lor, au început să se editeze la mici edituri
mai puţin literare şi puţin câte puţin au început să ajungă
la publicul larg. De pildă, în Spania, romanele s-au
publicat mai întâi la editura Esoterică (El Obelisco)
Obeliscul, apoi la editura Martines Roca şi o dată cu
creşterea popularităţi şi a vânzărilor a ajuns să fie
publicat la cunoscuta editură Planeta, unde acum există
„Biblioteca Paulo Coelho”, unde s-au cules toate cărţile
sale. În Spania, vânzările au depăşit milionul de
exemplare, deşi încă este departe de a atinge cifra de
patru milioane din Franţa şi cele peste şapte milioane de
exemplare ce s-au vândut în Brazilia, ţara sa de origine.
In ciuda succesului de vânzări, legăturile cu critica
literară sunt totuşi conflictuale, întrucât romanele lui
Coelho sunt plane, schematice, cu nişte subiecte ce fac
abuz de un spirit didactic, sunt îndulcite cu mesaje
copilăreşti, precum cele ale cărţilor de prim-ajutor, şi
pline de o epidermică sensibilitate spirituală.

Principale opere
.Alchimistul (1988)

· Brida (1990)
· Al cincelea munte (1996)
· Verónika hotăreşte să moară (1998)
· Zahir (2005)
· Pelerinul (1987)

Paulo Coelho
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Poate că secretul masivei sale acceptări în rândul
populaţiei este, tocmai, acea modestie argumentală şi
narativă care uşurează lectura cititorilor mai puiţin
exigenţi cu „produsele literare”. În romanele lui Coelho
nu prea găsim acte de violenţă sau sex. Mesajul care se
repetă în povestirile sale, mai ales în Alchimistul, cartea
sa emblematică, este că toţi putem deveni mai buni, că
nemurirea este o ţintă care este la îndemână tuturor şi, că
avem dreptul ca visele noastre să devină realitate, în
orice clipă a vieţiile noastre având posibilitatea să ne
confundăm cu totalitatea, reuşind această dorită fuziune
intimă a Sufletului nostru cu Lumea. Aceste mesaje se
găsesc pe parcursul întregii sale opere. De exemplu
prima sa carte de succes a publicat-o în anul 1987, la
vârstă de 40 de ani, şi anume Pelerinul de la Compostela,
maturitatea autorului realizând o carte în cod simbolic
despre viziunile esoterice pe care le-a avut în timpul
pelerinajului pe „Drumul către Santiago”. Cartea se

desfăşoara pe un fundal actual, în care conceptele
precum iadul, păcătul şi demonul nu au sens pentru
nimeni cu o inteligenţă acceptabilă...

In concluzie, am putea spune ca din punct de vedere
literar, nu am avea prea multe de spus despre Coelho
(puţinul deja s-a spus). Nu-mi pare a fi un autor care va
lăsa urme în istoria literaturii, chiar dacă vânzările sale
sunt de  milioane, mai degrabă s-ar părea că literatura şi
mesajul său pseudoreligios sunt un produs comercial
foarte bine finisat al timpurilor noastre, când aşa
presupusa renaştere religioasă a devenit pregnantă şi în
unele cazuri se regăseşte într-un haotic şi sincretic
amestec de credinţe. Mistic, guru, vizionar, scriitor,
farseur? Poate răspunsul îl găsim la Teoria Marketing-
ului.



Moda de a scrie senzaţionalul care nu dezvăluie nimic

Petre ŞIŢĂ

Literatura luciferică
scrie despre o carte care incită, care

are o viziune, trebuie să recunoaştem,
aparent pertinentă asupra literaturii

româneşti, nu este uşor. De aceea nici nu o
voi face, îcercând în primă instanţă, să fac o
fişă de autor, aceea a lui Radu Cernatescu.

Licentiat in filosofia culturii la Școala
Naţională de Ştiinte Politice şi Adminis-
trative Bucureşti, masterant în hermeneutică
la Universitatea de Vest din Timişoara, cu o
specializare postuniversitară în Ştiinţe
Hermetice şi Arte esoterice la Colegiul
Flamel, Radu Cernatescu este un consecvent
şi laborios hermeneut al aplicațiilor filosofiei
oculte. Cartea care tocmai a suscitat atenția
binevoitoare a iniţiaţilor şi critica uneori prea
dură a scepticilor şi compro-mişilor
intelectuali, adună eseurile sale dedicate
subteranelor conotative ale literaturii române,
abordări surprinzătoare care au primit deja
aprecieri în cadrul unor concursuri naţionale
de critică literară, precum Marele Premiu
„Mihail Sadoveanu”, 1999; Premiul
Eminescu, secţiunea critică, 1996 sau Premiul
anual al revistei Terra Grifonis pentru critică,
2000; ş.a.

Modalitatea sa de a aborda teme dificile
şi care necesită adevărate studii de
profunzime şi nu superficialitatea pe care o
frizează în articole de faţadă numeroase
reviste literare, îl caracterizează, alături de
modestia ce se remarcă în discursul narativ al
cărţii. Se poate remarca în această carte

emblematică o aplecare asiduă spre demon-
strarea adevărurilor. Şi, precum un ateu în
faţa capodoperei lui Da Vinci – Cina cea de
taină, cei care citesc cu idei preconcepute,
îndoctrinate de materialismul unei epoci
amprentate de francmasoneria roşie, nu au
cum să se desprindă de universalitatea
inteligenţei umane transmisă de generații prin
intermediul cărţilor şi care rămân absconse în
mintea îngustă a unora, a multora, din păcate
a prea multora dintre noi. Lor le este dedicată
această istorie ocultă a literaturii române, lor
şi nu celor care cunosc, de infinit mai multe
ori cât întregul conţinut al acestei comori de
erudiţie, tainele pe care s-au împletit harul şi
lumina marilor scriitori ai lumii.

A



Vara 2012 | Contact international 825

Olimpian UNGHEREA

Iarba lui Apollo

erul era aseptic. Pereţii albi. Patul alb. Dintr’un
pom metallic, nichelat, curgeau nişte furtunuri

albe. Şi dispăreau sub un pled de un alb mineral.
Mocheta albastră conferee albului din jur o putere
imperial. Anesteziantă. Eram singur. Eu şi albul unei
camera de spital. Cineva îmi deschisese uşa, îmi şoptise
că fusesem chemat, că fusesem invitat înăuntru, eu
intrasem, uşa se închises blând în urma mea, rămăsesem
singur. Abia câteva clipe mai târziu, mi-am dat seama că
nu eram singur1…

recem prin lume şi nu ştim de unde venim şi nu
ştim încotro ne ducem. Trecem ! De fapt, pentru
noi, nu contează decât drumul. De la, până la.
Atât. Iar când ne oprim, pentru o clipă, să privim
înapoi – precum nevasta biblicului Lot – să
vedem ce am lăsat în urma noastră, devenim
încremenire. Piatră. Adică, mărturisire. Pentru

că numai piatra cuprinde în destinul ei măsura
mărturisirii. Omul minte, fabulează sau uită. Piatra, nu !
Ea ne dezvăluie sufletul aşa cum a fost. Exact aşa cum a
fost. Cu o condiţie: măcar o singură dată în viaţă, să ne
oprim şi să privim în urmă, de-a lungul drumului, care
nu ştiu de unde vine şi unde se duce2…

1 Fragment din volumul Sayonara, editura RAO (2011), p.7
2 Id. p.35

u suntem suma faptelor noastre, ci suma
gândurilor noastre. Vatra oricărui destin uman
se află în propriile sale gânduri. În Biblie se
spune că, la început, a fost Cuvântul. Aşa este,
dar, înainte de a fi Cuvânt, ce a fost altceva
Cuvântul decât Gând ? omul însă nu a deprins

meşteşugul sacru al gândirii decât târziu, prea târziu,
după ce Cuvântul fusese déjà rostit de Dumnezeu; omul
auzind doar Cuvântul nu şi Gândul divin. De fapt, nici
chiar Gândul nu a fost la începutul tuturor începuturilor
fiinţei umane. Ci visul: imperiul acela de lumină
nerostită. De acolo, din visul ancestral, pleacă puterea
noastră magică de a lumina întunecatele coridoare ale
Adevărului.3

u de puţine ori, construim iubirea ca pe un
Templu, în care ne rugăm pentru fericirea
celui iubit, nebăgând însă în seamă că fiinţa
iubită a rămas la porţile Templului. De
nenumărate ori, în curgerea timpului prin care
trecători suntem, auzim din gura unor oameni
inspraţi, că iubirea este sublimul dar pe care ni

l-a făcut Dumnezeu, în clipa când a aşezat scânteia
divină în sufletul nostru. Şi astfel, am devenit
nemuritori. Dar când, de lângă iubire, lipseşte scânteia
divină, Doamne, ce se întâmplă cu noi?4

3 Id. p.49
4 Id. p.55
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Ultima dedicaţie pe volumul Sayonara din care revista noastră a publicat şi va mai publica
fragmente, autorul înmânându-ne manuscrisul încă din timpul conceperii sale, adică dinainte ca să
se transforme Gândul în Cuvânt, de pe când era un vis.

deseori, uităm să privim în jurul nostru cu ochii
înţelepciunii şi fugim mai departe – orbi – către
ţelul nostru mărunt, meschin, egoist... Pe sub

privirile noastre, curge cel mai minunat dar dat de
Dumnezeu: viaţa. Adică, esenţa divinitîţii. Iar harul
dumnezeiesc – dacă ştim şi vrem să-l vedem – se află
pretutindeni în jurul nostru. chiar şi în cel mai umil
destin.5

iaţa este ca o oglindă în care, privindu-ne,
gândurile noastre se transformă în fapte. Fapte de
bucurie. Fapte de durere. Din spatele oglinzii,

pândeşte însă lacomă singurătatea. Aşteaptă clipa
noastră de slăbiciune. Clipa de iluzie: când ne credem
puternici, învigători şi fericiţi. În acele clipe, pune
singurătatea gheara pe sufletul nostru. Şi cum şi unde
mai putem găsi leacul împotriva singurătăţii, când noi
înşine ne-am deschis sufletul către chemarea ei ca un
dulce cântec de sirenă? Dar când, fugind de singurătate,
dăm peste moarte?6

5 Id. p.62
6 Id. p.69

A
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Yang-Taek LIM

Sunetul de clopot
toamna

O linie însingurată
E urma punctelor în infinit,

Iar eternitatea
Lanţ de clipe

In lumea'n care
Legendele străbunilor sunt încă vii
Prin clipa împlinită într'un punct.

Anul Nou
Strălucitoare toamnă

Cu'ncetul arsă'n întuneric,
Iubire sinceră de viaţă

şi binecuvântare întru Dumnezeu,
O promisiune de geneză din trecut

Spre viitoru'ndepărtat.

Se'nchide vechea eră
şi noul ne inundă
În mii de basme

Ce şterg şi lacrimi şi regrete
Căzute precum frunzele toamnei.

Iubito !
Călare pe norul de argint

Plutim în lumină

Irizând într'un costum trandafiriu
Iar tu în rochie purpurie

Precum un porumbel
Ce-aduce mii mesaje

Fără un cuvânt;
Ca o lumânare

Ce păstrează în sine istorii nesfârşite
şi luminează

din lacrimile prelinse pe obraji;
Astfel creând

O inimă vitează de bărbat
Se-opreşte-o clipă ca apoi

Să bată şi mai tare.

Păzeşte-mi sufletul
Ce-a suferit în agonie

Cuprins între-adevăr şi falsele himere,
Precum şi sunetul de clopot toamna.

Traducere din engleză:
Liviu PENDEFUNDA

© 2004 The BWW Society/The Institute for the Advancement of Positive Global Solutions
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Liviu PENDEFUNDA

Crucea
întrandafirată
4. Ramon Llull: mistica
înţelepciune a Insulelor Baleare

Cruciade. Catari.
Alchimie.

lume diferită de eferves-
cenţă creştină, islamică şi
înţelepciune ebraică cuprin-

sese primele secole ale mileniului
doi d.C. Recucerirea peninsulei
Iberice iniţiate de Regele Arago-
nului, Mallorcăi şi Valenciei, Conte
de Barcelona şi Lord de Montpellier,
Jaume I7 duce la extinderea puterii
sale şi înspre teritoriile catare
(Languedoc din sudul Franţei) şi în
Insulele Baleare din Marea
Maditerană. În Ciudat de Maillorca
(Palma de Maillorca de azi) se naşte
în 1232 Ramon Llull într’o familie
aristocrată catalană din Barcelona, a
cărei bogăţie li poziţie îi permitea să
fie prezentă la curtea regală,
înconjurată de marile personalităţi
ale diverselor culturi ce îmbogăţeau
spiritualitatea epocii din acea
regiune. Nobil cavaler, descendent
al uneia dintre marile familii ale

7 Catalan: Jaume el Conqueridor, Aragonese:
Chaime lo Conqueridor, Spanish: Jaime el
Conquistador, Occitan: Jacme lo Conquistaire; (2
February 1208 – 27 July 1276), Wikipedia 2012

străvechii Rome (Lollia). tatăl său
deţinea o mare parte din noile
teritorii din arhipeleagul la a cărui
cucerire participase. Mama, din
familie nobiliară catalană, Isabel
d’Erill dă naştere acestui unic fiu,
Ramon8, după numele tatălui,
Ramon Amar Llull. La educaţia sa a
participat încă de vârsta de şapte ani
trubadurul trupelor cruciadelor
duse de Simon de Montfort
împotriva catarilor în Languedoc, un
erudit al vremii. Încă de atunci, însă,
atenţia sa era direcţionată spre
natură şi fenomenele ce constituie
lumea creaţiei divine. La 14 ani este
trimis la curţile regale din Barcelona
ca paj, anturajul regal fiind benefic
dezvoltării sale intelectuale (curtea
Regelui Jaume I fiind recunoscută ca
cea mai măreaţă a isoriei occidentale
la care ne referim – de aceea viaţa sa
adolescentină a fost plină de plăceri,
lux, seducţii şi decadenţă). Cariera
promiţătoare a tânărului, arătos şi
inteligent, înconjurat de atenţia
crescândă a tinerelor doamne, se
împlinea în această atmosferă care
fărâmiţa adesea studiile sale. Când

8 Cunoscut în literatura anglosaxonă ca
Raymond

se întoarce în insule şi viaţa sa
alături de fiul regelui, viitorul Rege
Jaume al II-lea, îi desăvârşeşte
abilităţi ce nobil cavaler, înţeleciune
şi cumpătare, părinţii săi trecuseră
deja în eternitate. În 1257 se
căsătoreşte cu frumoasa Bianca
Picany care în dîruişte un fiu,
Domènec şi o fiică, Magdalena.
Aventurile de notorietate publică ale
lui Ramon o amintesc pe Lady
Ambrosia de Castellō, familia şi
clerul blamându’i dragostea care îl
îndepărtase de obligaţiile sale
sociale ca senechal al Insulei
Mallorca. Ambrosia se refugiază în
credinţa bisericii, iar el se retrage,
însingurat, furios şi dezamăgit. În
acest context al vieţii sale licenţioase
şi dorinţe reformatoare împotriva
dogmelor religioase, în 1263, timp
de patru nopţi la rând are viziunea
lui Cristos răstignit. Plin de speranţe
îi cere o întrevedere iubitei, moment
crucial pentru un punct de maximă
turnură a vieţii. Ambrosia (istoricii
insistă asupra faptului că aceasta era
suferindă de un cancer pulmonar) îi
apare purtând faţa acoperită de un
văl şi îi spune: Priveşte, Ramon,
nimicnicia acestui trup care a câştigat

O
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afecţiunea ta. Cât de bine ar fi fost să
dedici dragostea ta lui Isus Cristos prin
care ai fi putut avea un câştig veşnic. Pe
dată, Ramon a realizat durerea
tinerei care îl mişcase într’atât încât
înfiorat a realizat grozăvia acţiunilor
sale. Inteligenţa şi mintea lui ageră
primise deja lecţii usturătoare. Vălul
iluziilor afectate de corupţia
materială a lumii îl împiedecase să
îşi înalţe spiritul. Ignorase prea mult
aspiraţiile sufletului. În timp ce
sinele său se minuna de turnura pe
care o luase concepţia sa asupra
vieţii, Ramon a început să caute
exaltarea inefabilă a transcedenta-
lului şi iubirii divine. Fără îndoială
educaţia primită în anii tinereţii îi
marcase idealurile şi deturnarea lor
înspre deşertăciunea lucrurilor râv-
nite îi aduseseră doar amărăciune şi
cenuşă. Ce torent zbuciumat îi
fuseseră tinereţea petrecută între
limitele raţiunii şi dogmele religioa-
se ! Experienţa sa dureroasă trecea
spiritual într’o sublimare a focului
suferinţei, alegându-se dintre impu-
rităţile naturii. Ardoarea şi vitalita-
tea pe care şi le dăruise lumii
materiale alegeau drumul realizări-
lor spirituale. O adâncă transmutaţie
îl elibera schimbând omul ce se
dedicase lumii materiale efemere.

Miramar. Ars Magna.
Sfântul Augustin.

iscuţiile avute cu minunata
sa soţie, Blanca, a cărei
înţelegere depăşise orice

aşteptare omenească, Ramon Llull
decide în 1264 să’şi părăsească casa
şi familia şi să se dedice cu totul lui
Dumnezeu. După un pelerinaj la
Santiago de Compostela care îi
întăreşte forţa credinţei se retrage la
mânăstirea Montserrat, lângă Barce-
lona, loc în care tradiţia ocultă
afirmă că se aflau unele dintre cele
mai secrete evanghelii, aceea scrisă
de însuşi Isus Cristos şi adusă în
Europa de Maria Magdalena.9
Reface un drum imaginar în
căutarea locurilor dragi creştinătăţii,
vizitând Roma, Ierusalim, simte
nevoia să calce pe pământul unde
Isus trăise, să întărească un spirit
avatar al sacrificiului suprem pentru
binele omenirii, să aibă numeroase
viziuni ale dumnezeirii. În 1265,

9 Kathleen McGowen, Cartea iubirii, RAO 2011

întors la Barcelona, el cere lui Sant
Ramon de Panyafort10 să’l îndrume
în misiunea pe care simţea că o are
în noua lui viaţă. Astfel începe să
studieze latina, araba, teologia şi
filosofia. Acestei perioade, pe care o
petrece în insulele Baleare, i se
datorează şi primele sale studii, cum
ar fi Libro de contemplació en Déu
(1271-1274)11: Mai apt m’am regăsit în
păcat cu cât am acceptat să ascult
impulsurile trupului. Ce nebun am fost
să arunc ce aveam în deşărtăciuni şi
irosire.

După această perioadă Lull se
retrage în munţii Randa, două
vârfuri vizibile din golful Palma
între nemaiîntâlnite magice locuri.
Magnifica panoramă care i se
deschidea pustnicului, asociată unei
linişti absolute, îi acorda şansa
comuniunii cu Dumnezeu. Natura
era templul în care venera Creatorul
şi participa cu ochii şi cu inima la
viaţa plantelor şi păsărilor, departe
de tumultul citadin, de vicistitudini
şi plăcerile iluzorii. Îmbrăcat în
haine simple, ca un franciscan, nouă

10 Acesta devenise al 3-lea General al
Ordinului Dominican, fiind confesorul,
consilierul şi prieten al Regelui Jaume I.
11 Intenţionat nu am tradus niciunul dintre
titlurile cărţilor sale pe cere le evoc, pentru că
cei interesaţi să se aplece asupra studiului pe
care l-am iniţiat în prelegerile mele

D
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ani şi-a desăvârşit cunoştinţele de
limbă arabă şi spiritualitate islamică
(sufism andaluzian) şi Cabala. Cu
timpul se mută în Miramar
(Valldemossa de azi) unde cu
permisiunea Regelui Jaume al II-lea
construieşte o mânăstire şi o şcoală
de studiere a limbii arabe şi a altor
limbi orientale. De remarcat că la
acea vreme insulele aveau încă o
populaţie majoritar musulmană.

În prima sa carte adâncile sale
cunoştinţe îndreptau filosoful pe
calea iubirii pline de entuziasm
dialectic ca un compendiu de
învăţătură pentru căutătorii de
adevăr şi spiritualitate sub minunata
conştienţă cosmică. Asemănător cu
Sfântul Augustin, pe care îl avea
drept exemplu, el a căutat armonia
dintre raţiune şi credinţă, dintre
ştiinţă şi religie. Însăşi credinţa
constituia un precept ce necesita
bazele logicii şi raţiunii, luând
frecvent idei din filosofia lui Platon
şi aflându-se uneori în contradicţie
cu teoriile aristotelice promovate de
Averroes (Ibn Rashd). E de la sine
înţeles aspectul plin de erezie al
gândurilor sale scrise pentru început
chiar în arabă şi abia apoi traduse.
Ceea ce îi conferea protecţie era
aplecarea permanentă asupra învă-
ţăturilor lui Cristos. Nu este bine să
accepţi un adevăr afirmat de alţii, chiar
dacă ar fi să verifici absolut totul şi să
accepţi doar evidenţa, scria Ramon
Llull, prudent la faptul că scrierile

aristotelice pline de metafizică şi idei
despre morală nu se îndreptau întru
profunzimea divină dorită de el. Cu
toate acestea unele postulate şi
principii ale lui Averroes au fost
acceptate de Llull atâta timp cât nu
împietau creştinătatea şi dogma sa.
Sensorialul şi spiritualul (aş spune
fără modestie că două dintre arcurile
reflexe descrise de mine erau pre-
zente astfel în viziunea sa) puteau în
accepşiunea filosofului să fie un tot
aşa cum fuseseră înaintea căderii
umane din Paradis. Astfel realizează
o metodă filosofică bazată pe
revelaţiile experimentate în timpul
meditaţiei. Aceasta este prezentată
în Ars Magna (1274) care sintetizează
cunoştinţele noastre pe criterii
geometrice şi numerice, singura
modalitate de a afla adevărul, poate
chiar Cuvântul ascuns. Cartea mai
purta numele de Ars generalis ultima
sau Ars compendiosa inveniendi
veritatem, fiind un tratat complex
recunoscut de mediile academice ale
vremii. Dispozitivul creat din
discuri de hârtie, lemn şi metal,

montate pe un ax central, discuri ce
conţin înscrisuri şi simboluri, poate
crea infinite combinaţii care
realizează adevărate truisme memo-
rabile, cum ar fi: Îndurarea lui
Dumnezeu este infinită.
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În 1275 pleacă la Montpellier
unde se găsea curtea regală şi în faţa
a numeroşi călugări franciuscani îşi
demonstrează teoriile, metoda sa
epistemologică şi este autorizat să
deschidă o şcoală în care el devine şi
profesor de limbă arabă.

În 1277 călătoreşte în Italia,
Germania, Grecia, Orientul Mijlociu,
Tartaria (regiunile tătarilor din
actuala Rusie) şi India. Apoi trece
prin nordul Africii (unde este
apreciat ca învăţat al Maghrebului)
şi ajunge în Anglia unde la
insistenţele Regelui Edward I ăşi
etalează cunoştinţele alchimice
dobândite. Astefel vine în conflict cu
aviditatea regală absobită de
căutarea aurului necesar cruciadelor,

creând "dublonii lui Ramon". Multe
lucruri s’au spus după aceasta
despre el, mulţi având îndoieli
asupra capacităţilor sale alchimice,
alţii afirmând că ar fi fost în legături
de amiciţie cu alchimistul catalan,
Arnold  din Villanova (1235-1311)
care locuise în Montpellier pentru o
perioadă. Nereuşind să asigure
cantitatea de aur regal solicitată,
Ramon cunoaşte Turnul Londrei în
care este închis până în 1282, când se
întoarce în Mallorca şi apoi din nou
la Montpellier.

Este timpul când o minunată
povestire filosofică în cinci acte
prezintă un personaj numit
Blanquerna trecând etapele vieţii
prin căsătorie, credinţă, preoţie,
seniorie apostolică (autoritate nobili-
ară feudală) şi contemplaţie. Cartea
se intitulează Llibre d’Evast e d’Aloma
e de Blanquerna son fill. Totodată Llull
apare ca personaj în poemul de 365
de versuri ce’l glorifică pe
Dumnezeu, fiecare vers fiind dedica-
tă zilelor unui an, Llibre d’Amic e
Amat, îndrăgostitul fiind omul şi
iubita – Creatorul său. O filosofie
profundă, plină de misticism este
ascunsă în paginile criptate ale
autorului. Stilul său alegoric rămâne
şi azi neînţeles de cei a căror
cunoaştere se limitează în afara

iniţierii. Relaţia cu păcatul, lupta
dintre bine şi rău în fiinţa divină nu
este întrutotul inteligibilă pentru
cititorii neavizaţi.

Templieri, franciscani şi
illuminare

orinţa sa de a extinde
învăţământul limbilor ori-
entale în Europa l-a condus

la Papa Honorius al IV-lea în 1287.
Prin cuvânt, prin comunicare,
înţelegerea între creştini şi celelalte
religii ar fi fost mult mai bună decât
prin forţa armelor.

D
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Ideea de pace, a unei cruciade
spirituale, armele fiind înlocuite de
cuvinte, era scopul primordial al
acţiunilor sociale întreprinse de
magistru. Ajuns la Roma, Sfântul
Părinte murise. Se retrage la Sorbona
unde predă pentru câţiva ani
metafizica arabă. În 1289 scrie Fèlix,
o Llibre de les meravelles, în care
personajul călăto-reşte în întreaga
lume încercând să găaească
răspunsuri legate de crea-ţie,
teologie şi astronomie, ştiinţă şi
politică. Reluând textele de la
începuturi despre arta căutării
adevărului elaborează lucrarea Ars
demonstrativa (1290) mult mai pe
înţelesul studenţilor săi. Metafizica
şi logică îi copleşeşte viaţa, supărat
fiind că noul Papă nu este interesat
de propunerile sale (are intenţia
chiar să încerce de unul singur să
rezolve problemele din nordul
Africii), ceea ce îi induce o depresie
accentuată. Dacă ar fi să analizez
perioada aş intitula-o noaptea
neagră a sufletului pe care am

descris-o în Cavalerul cu cinci funde
(p. 263, Ed. Contact int’l, 2012).

Între disperare şi exuberanţă,
sănătatea şi speranţa i-au întărit
credinţa. În 1291, la Tunis (capitala
regatului dinastiei Hafsid) împarte

cunoaşte-rea şi filosofia din Ars
Magna discipolilor săi, ceea ce atrage
condamnarea sa la moarte de către
califul Abu Hafs Umar I. Reuşeşte să
fugă cu o corabie genoveză care’l
duce la Neapole (şi aici predă
învăţătura maurilor din oraş).
Continuă să scrie şi să se lupte cu
morile de vânt. Trimite noului Papă
ales după mai mult de doi ani Flors
d’amors e flors d’intelligencia şi Petició
de Ramon al papa Celesti V per a la
conversió dels infidels (1294), care îşi
dă demisia, următorul antrenat
întreintrigi şi conflicte politice nu
mai este interesat de acest demers.
Ramon scrie Deconhort, operă în
versuri care îi reflectă desnădejdea
la trecerea anilor.
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Ramon Llull
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Ramon Llull

Drumul pe care Îndrăgostitul îşi urmează Preaubita e
lung şi periculos. El este presărat de suspiciuni, suspine
şi lacrimi. În acelaşi timp însă el este luminat de
dragoste.
Îndrăgostitul a plâns rostind, "Cât timp va fi până când
întunericul lumii va fi trecut, şi căile iadului nu vor
dispare? Când va veni timpul ca apa, care curge în vale,
să’şi schimbe sensul şi să urce în munţi? Când inocenţii
vor depăşi ca număr cei plini de păcat?"
Preaiubita’l întreabă pe Îndrăgostit: "Îţi aduci aminte
felul în care ţi-am mulţumit încât să mă iubeşti

într’atât?" "Da", răspunse Îndrăgostitul, "pentru că eu
nu fac nici o distincţie între încercările pe care mi le-ai
trimis şi bucurii."
Dragostea este amestecul de îndrăzneală şi de teamă care
vine prin mare fervoare. Este dorirea Preaiubitei ca
Ultimă dorinţă. Aceasta este ceea ce face ca Iubitul să
moară atunci când aude pe cineva cântând frumuseţile
Preaiubitei. Acesta este modul prin care voi muri în
fiecare zi, şi în care dorinţa mea locuieşte pentru
totdeauna.

din Llibre d’Amic e Amat
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Cu puţin timp înainte el
solicitase intrarea ăn cel de-al Treilea
Ordin al franciscanilor, având o
mare admiraţie faţă de Sfântul
Francisc de Assisi. Cărţile pe care le
elaborează în continuare sunt de o
mare înţelepciune – Arbre de ciència,
lucrare împărţită în şaispre-zece

copaci cu crengi ale cunoaşterii şi
conexiuni între diferitele nivele ale
realităţii şi Liber Proverbiorum, care
conţine peste şase mii de aforisme
(1295). Scrie şi alte texte, încearcă să
plece din nou din Franţa sau Italia
spre nordul Africii, scapă de o
tentativă de otrăvire, activează
fervent, dar vârsta îl face mai tole-

rant începând să admită diversitatea
de căi prin care omul poate,
îndrăgostit de Dumnezeu, să se
apropie de El. Realizează din nou un
plan dev pace profundă pentru
spiritualitate împotriva războiului
pe care îl înaintează Conciliului de
la Viena (1311-1312) care apropia
papalitatea de Ordinul Cavalerilor
Templieri. Ceea ce se realizează în
primă instanţă este crearea unor
catedre de studii în limba ebraică,
arabă şi aramaică la Bologna,
Oxford, Paris, Salamanca şi Curtea
Papală. Pleacă pentru ultima oară în
Tunis unde încearcă să convertească
musulmanii la creştinism şi, normal
este din nou condamnat. Căpitanul

genovez care îl admira, după căutări
prin toate ungherele cetăţii pentru
a’l salva, îl găseşte în noapte între
stâncile de la malul mării, înfăşurat
de haine albe şi violete, abia mai
respirând şi îl transportă pe vasul
său. Aici, la 80 de ani, ca un martir,
Ramon Llull se stinge, dar abia când
în depărtare se zăre coasta

Balearelor. Legenda spune că, în
ciuda brizei puternice a mării,
corabia s’a umplut de parfum de
crini şi trandafiri, îmbălsămând
întreaga suflare marinărească. Locul
de veci i’a fost asigurat de
franciscani în catedrala din Palma de
Mallorca, antrenând numeroase
miracole de-a lungul secolelor

.

Peste 241 de cărţi îi sunt
atribuite scriitorului, este primul
mare poet de limbă catalană, fiind
inspirat de natură şi lirica
trubadurilor. Profesor de excepţie în
logică şi metafizică, el poate fi
considerat precursor al conceptului
de computer. Nu trebuie însă negată
contribuţia mesajelor divine pe care
le-a perceput în timpul exaltărilor
sale meditative. Înţelegerea acestei
etape în formarea iniţiatului a
constituit o parte importantă a
procedsului său didactic. Partea
esoterică a doctrinelor filosofice
promovate făcea parte însă din
marea cunoaştere a Tradiţiei pe care
o aprofundase de la mari maeştri
hermetici pe care’i cunoscuse.
Emoţiile şi Iubirea Divină au
contribuit îndeajuns pentru a’l
conduce la extaz în lucrările sale de
vizualizare, fiind numit doctor
illuminatus. Clarviziunea nu i-a fost
străină şi profeţiile sale demonstrea-
ză înaltul grad de iniţiere la care
ajunsese, iar ceea ce era jos era
reflectarea celor de sus...

Omul de ştiinţă şi poetul,
cunoaşterea artei regale şi capaci-
tatea de a o preda a acestui colosal
mistic a constituit de-a lungul
timpurilor un exemplu de devoţiune
faţă de Creator şi comuniune cu
Spiritul Universal.
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Romeo Daniel BOTEZATU

Magna Carta
Libertatum

atedrala Salisbury este unică printre catedralele
medievale din Anglia, fiind construită în intre-
gime pe durata unui secol, fără adăugiri

ulterioare. Clădirea în sine este remarcabilă, fiind o
mărturie a credinţei şi a iscusinţei meşterilor care au
ridicat-o.

Însă aceasta este mai mult decât un monument
istoric. Catedrala este biserica diocezei din Salisbury, dar
şi biserica mamă a mai multor biserici parohiale din
Wiltshire şi Dorset. Aceasta este un centru de pelerinaj
pentru sute de mii de vizitatori anual. În fiecare zi, aici
au loc slujbe, lucru neîncetat timp de secole, prin urmare,
aceasta este şi un veritabil loc de rugăciune.

Fotografii realizate în Salisbury de Liviu Pendefunda

Catedrala este cea mai înaltă biserică cu spiră din
întreaga Anglie, având cea mai lată curte interioară
dintre toate, cât şi una dintre cele patru copii originale
ale Magnei Carta. Deşi este cunoscută drept Catedrala

Salisbury, numele oficial al acesteia este Catedrala Sfintei
Feciaore Maria.

Cateva interesante cifre necesare la construcţia
acestui fenomen: 60.000 tone de piatra de Chilmark şi
10.000 tone de piatră de Purbeck, 28.000 tone de stejar
(numai la acoperiş), 420 tone de conducte… Acestea sunt
numai o parte din materiale, pentru a ne face o idee
despre mărimea catedralei.

Ridicarea acesteia a început în momentul în care
episcopia a fost mutată în Salisburg din Old Sarum, in
anul 1220, in timpul lui Richard Poore. Datorită nivelului
ridicat al solului, clădirea a fost ridicată pe o temelie de
doar doi metri, până în anul 1258, nava, transeptele şi
corul fiind deja terminate.

Faţada vestică a fost terminată până in anul 1265.
Curtea interioara şi casa parohială au fost terminate in
jurul anului 1280. Datorita faptului ca biserica a fost
ridicată in doar 38 de ani, Catedrala Salisbury prezintă
un singur stil arhitectural de bază, şi anume, goticul
englez timpuriu.

Singura parte esenţiala a catedralei, construită puţin
mai târziu, este curtea interioară, casa parohială, turnul
şi spira acesteia, care, de la inălţimea de 123 de metri,
domină linia orizontului incă din anul 1320.

Cu toate că spira prezintă punctul de maximă
atracţie al catedralei, s-a dovedit totuşi că aceasta poate
produce şi unele nemulţumiri. Impreună cu turnul,
aceasta adaugă catedralei o greutate de 6.500 de tone.
Fără adăugarea de centuri, arce de rezistenţă şi tije
metalice in secolele următoare ridicarii ei, aceasta ar fi
avut soarta altor spire asemănătoare, care s-au prăbuşit.

C
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Spira din Salisbury este cea mai inaltă spiră din lume
construită inainte de 1400 şi care a supravieţuit.

Schimbări esenţiale au fost făcute catedralei in anul
1790, de către arhitectul James Wyatt, incluzând
modificarea altarului original şi demolarea turnului
clopotniţă care se afla la o distanţă de aproximativ 100 de
metri nord vest de cladirea principală.

Catedrala din Salisbury este una dintre singurele trei
catedrale care duc lipsă de sunetele clopotelor, celelalte
două fiind Catedrala Norwich şi Catedrala Ely.

Catedrala este subiectul faimoaselor picturi ale lui
John Constable. Imaginea infăţişată in lucrarea sa este
aproape identică cu imaginea acesteia de peste două
secole. Catedrala mai este şi subiect de carte, formând
esenţa cărţii Spira a lui William Golding.

Casa parohiala este deosebită prin forma ei
octogonală şi prin pilaştrii centrali cu frize medievale.
Frizele inconjoară intregul interior, pe deasupra
coloanelor, infăţişând scene şi istorii din cărţile Genezei
şi Ieşire, incluzând scenele cu Adam şi Eva, Noe, Turnul
Babel, Abraham, Isaac şi Iacob.

Ceasul catedralei, montat inainte de 1386, este
considerat cel mai vechi ceas funcţional aflat in existenţă.
Ceasul nu are faţada, căci, precum toate ceasurile din
acea perioadă, anunţau orele prin bătăi de clopot. La
inceput acesta era localizat în turnul clopotniţă care a
fost demolat in anul 1792. Ceasul a fost reparat şi
recondiţionat în anul 1956.

Aceasta catedrală deţine şi cea mai bine păstrată
copie originală a actului Magna Carta. Aceasta copie a
ajuns la Salisbury mulţumita lui Elias din Dereham, care
a fost prezent la Runnymede in anul 1215, şi care a
primit sarcina de a imprăţtia copiile originale. Mai
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tarziu, Elias a devenit canonist la Salisbury,
supraveghind construcţiile acesteia.

agna Carta Libertatum, este documentul emis
în 1215 în Anglia, în timpul domniei regelui
John of England. Prin această Cartă se

urmărea îngrădirea puterii regelui în scopul eliminării
abuzurilor comise de monarh sau de reprezentanţii săi
direcţi, precum şi garantarea unui număr de drepturi
pentru toţi cetăţenii. În timp, Magna Carta s-a afirmat ca
un element de bază a parlamentarismului englez.

Unii baroni au început să conspire împotriva regelui
John incă din 1209 şi 1212. De-a lungul domniei sale, o
combinaţie de impozite mari, războaie nereuşite care au
dus la pierderea de bunuri a baronilor englezi (bătălia de
la Bouvines -1214) si un conflict  in curs de desfăşurare
cu Papa Inocenţiu al III-a, a făcut pe regele John
nepopular în rândul marilor baroni. Aceştia s-au angajat
într-o rebeliune deschisă împotriva regelui lor. Răscoale

ca acestea nu erau un lucru neobişnuit in acea perioadă.
Incepând cu William Cuceritorul, toţi regii s-au
confruntat cu revolte. Dar toţi au avut un monarh ca
alternativă la rebeliune. In 1215, John nu a avut nici o
alternativă. Arthur din Bretania ar fi fost o posibilitate,
dacă el nu ar fi dispărut (se crede că a fost ucis la ordinul
lui John). În loc de un pretendent la tron, baronii au decis
să-şi bazeze rebeliunea lor în jurul unui guvern pe care
să-l opună John.

Sfătuiţi de Langton, arhiepiscopul de Canterbury, o
parte dintre nobilii englezi formează o confederaţie cu
scopul de a obţine reemiterea cartei din timpul lui
Henric al II-lea, tatăl regelui.

Nobilii se prezintă în faţa regelui John la 6 ianuarie
1215, cu ocazia jurământului de vasalitate depus de
acesta faţă de Scaunul Pontifical, şi îi prezintă o petiţie ĩn
care îşi susţin cererile. Acesta cere răgaz de gândire până
la sărbătorile de Paşte (27 aprilie 1215) iar confederaţii
acceptă. În lunile care urmează, fiecare tabără îşi trimite
emisarii pentru a obţine sprijinul Papei, adevăratul
suveran al Angliei. Acesta hotărăşte să îl sprijine pe rege
şi cere clericilor englezi să le refuze răsculaţilor sprijinul.
Clerul englez nu respinge ordinul papal dar
tergiversează foarte mult punerea sa în aplicare. Unii
clerici ajung să se alieze cu nobilii.

M
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Fragment din Magna Carta Libertatum

Nobilii revin la data indicată de rege şi ĩi prezintă
din nou acestuia cererile lor. Regele îşi dă seama că, dacă
semnează Carta, rolul său va deveni unul decorativ, aşa
că refuză negocierile. Confederaţii încep imediat
insurecţia atacând castelul din Northampton şi ocupând
Bedfordul. La 10 iunie 1215 confederaţii pun stăpânire pe
Londra, după negocieri intense cu notabilităţile oraşului.

Rămas aproape fără sprijin, la 15 iunie 1215 regele
semnează şi aplică Marele Sigiliu pe Cartă la
Runnymede. Copii ale documentului sunt trimise ĩn
ĩntreaga Anglie, atât funcţionarilor regali de rang
superior cât şi vârfurilor ierarhiei Bisericii Catolice.

Cele 65 de elemente care compun Magna Carta
reprezintă drepturile feudale ale aristocraţiei împotriva
puterii regelui.

Acest document a fost comparat cu „Bula de Aur”
din 1222 adoptat de către regele Andras al II-lea al
Ungariei. Circumstanţe similare au forţat regele Ungariei
să elaboreze un organism juridic care a acordat privilegii
pentru nobilime şi a redus puterea regelui. Astfel, Magna
Carta din 1215 şi Bula de Aur din 1222, au devenit cele
mai vechi documente ce au servit ca fundal pentru
sistemele de politica modernă şi contemporană.
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Cu toate acestea, procese similare au avut loc mai
devreme, în Peninsula Iberică, în 1188. Cortes de Leon,
printre alte lucruri necesare, a solicitat dreptul la un
proces echitabil, separat de biserică şi stat.

În timpul Revoluţiei Americane, Magna Carta a
servit pentru a inspira şi justifica acţiunile în apărarea
libertăţii. Coloniştii au gândit că au aceleaşi drepturi ca şi
englezii, drepturi garantate în Magna Carta. Documentul
este un antecedent al Constituţiei Statelor Unite şi
Declaraţia Drepturilor Omului. În 1957, Asociaţia
Avocaţilor Americani a ridicat Memorialul Runnymede.
În 1976, SUA, cu ocazia bicentenarului independenţei, a
împrumutat din Marea Britanie un original „Magna
Carta 1215”. Americanii au încorporat aceste drepturi în
legislaţia statelor lor, şi mai târziu în Constituţie şi in
Carta Drepturilor Omului. Amendamentul al V- lea la
Constituţie ("Nici o persoană nu ... poate fi lipsit de viaţă,
libertate sau proprietate, fără o judecată legală...") este un
descendent direct al Magna Carta.

Principiile din Magna Carta asigură rădăcinile
democraţiei americane, şi ale lumii civilizate moderne.

În 2006, BBC a făcut un sondaj pentru a recomanda o
dată pentru o propunere de „Ziua Marii Britanii". „15
iunie 1215” a primit cele mai multe voturi, aceasta zi
reprezentând cel mai bine identităţile britanice. (Cu toate
acestea, potrivit unui sondaj realizat in 2008, 45% din
publicul britanic nu ştie ce este Magna Carta !).

}nţeleptul cavaler, frate al Regelui, care a iniţiat stingerea conflictului

n apropierea catedralei Salisbury, incărcat de
mister, magie şi sacralitate, este ansamblul de la
Stonehenge, unic în lume din punct de vedere

arhitectonic. Este unul dintre cele mai faimoase
monumente preistorice din lume. Nu se cunoaşte exact
când a fost construit şi de către cine, iar rolul
ansamblului rămâne şi el încă necunoscut.

Old Sarum, prima cetate de acum un mileniu şi jumătate unde a fost prima catedrală creştină

Monumentul este format din patru cercuri
concentrice de 110 pietre masive, cunoscute sub
denumirea de menhire (cele verticale) şi dolmene (cele
orizontale), având înălţimi de până la şase metri şi
greutate de până la 50 tone. Acestea sunt înconjurate de
un lanţ de întărituri din pământ care măsoară 104 m în
diametru. Cercul exterior (cercul Sarsen), cu diametrul
de 33 m, este construit din treizeci de blocuri imense de
gresie (megaliţi), aşezate vertical; astăzi doar 17 dintre
aceste blocuri mai sunt în picioare. Deasupra acestor
blocuri de piatră au fost aşezate, ca nişte praguri, alte
blocuri curbate în formă de arc de cerc.

I
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În interiorul acestui lanţ exterior se află un alt cerc de
blocuri mai mici din piatră vânătă. Acestea împrejmuiesc
un aranjament în formă de potcoavă, construit tot din
piatră vânătă, în interiorul căreia se află o placă din
gresie denumită Piatra de Altar. În interiorul cercului se
află un banc de nisip care cuprinde 56 de morminte
cunoscute sub numele de „găurile lui Aubrey”, după
numele celui care le-a descoperit în secolul al XVII-lea,
John Aubrey. Multe dintre gropi conţin rămăşiţe umane,
dar arheologii au dovedit că ele au fost săpate, cu mult
înainte ca cenuşa rezultată, ca urmare a incinerărilor, să
fi fost îngropată în ele, nefiind exclus ca scopul lor să fie
altul decât cel funerar.

În valul de pământ care înconjoară ansamblul există
o unică intrare prin care se poate ajunge la monument,
din care porneşte o cale procesională lungă de aproape 3
km. La intrarea în monument se află Piatra Sacrificiului,
pe partea opusă se află Piatra Călcâi.

Conform celor mai recente cercetări, complexul a
fost construit în trei etape pe parcursul a aproximativ
1600 de ani, fiecare etapă preluând şi îmbogăţind
construcţia anterioară.

În prima etapă, în jurul anului 2900 î.c. a fost
construită partea exterioară a ansamblului, constând
dintr-un cerc din lemn înconjurat de un canal cu apă şi
un val de pământ. Acum 4500 de ani, în jurul anului 2500
î.c., a fost construit primul cerc din piatră, cel din blocuri
mai mici, din piatră vânătă. Acum 4300 de ani, în jurul
anului 2300 î.c., a fost construit al doilea cerc de piatră.

La forma pe care o cunoaştem astăzi s-a ajuns in jurul
anului 1600 î.c.

Nu s-a descoperit încă modul în care au fost
transportate şi cum au fost ridicate şi fixate în poziţie
verticală pietrele, dintre care unele cântăresc 45-50 de
tone.

Exista si un calendar dacic, poate nu la fel de
impunator ca si cel construit la Stonehenge, dar
incredibil de precis. Precizia lui demonstreaza, in egală
măsură, cunoştinţele deosebite de matematică,
astronomie şi in special de geometrie pe care le aveau
dacii. Dacii au conceput Sarmisegetuza ca pe un centru
vital, destinat unei rezistenţe totale. Nu îmbini perfect
construcţiile civile cu cele militare, nu zideşti munţii, nu
construieşti drumuri, sisteme de alimentare cu apa şi de
drenare a zonei, ca să le părăsesti la primul atac. Modelul
dacic de apărare completă, utilizarea avantajelor oferite
de teren, razboiul de uzura, toate au contribuit la
incetinirea inaintării romanilor. Marelui Imperiu Roman,
care se intindea pe trei continente, i-au trebuit 5 ani ca să
treacă de "sălbaticii" din Carpaţi. O civilizaţie unică,
veche de 10.000 de ani.

Dacii erau şi astronomi foarte pricepuţi. Ei au făcut
măsurători pe stele, utilizând coordonate orare, şi nu
coordonate orizontale, aproape de nivelul mării, aşa cum
se proceda in mod obişnuit, de exemplu la egipteni.

Referitor la cetatea Sarmizegetusa Regia, putem
afirma că zidurile ei, ridicate în tehnica "murus Dacicus",
înconjurau un mamelon aflat la 1000 de metri altitudine,
respectând configuraţia terenului. După cucerire,
romanii au reamenjat cetatea, mărindu-i suprafaţa, fără a
respecta însă traseul zidurilor dacice sau tehnica de
construcţie a acestora.
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La cca. 100 m est de cetate, pe două terase, se află
zona sacră, la care duce un drum pavat cu lespezi de
calcar, calea de acces terminându-se într-o piaţetă. În
acest spaţiu au fost amplasate sanctuare de plan
rectangular şi circular, unele fiind construite din piatră
de calcar, iar altele din andezit.

Asemanarile dintre „calendarul astronomic” de la Stonehenge si ...

Aşezarea civilă formată din cartierele de est şi de
vest, se întindea pe câteva zeci de terase, constituind cel
mai amplu complex de locuire dacică documentat până
în prezent. Aici se aflau grupuri de locuinţe, ateliere
meşteşugăreşti, depozite, hambare, instalaţii de captare
şi distribuire a apei potabile.

Atunci cand urci pe inaltimile de la Sarmizegetusa
Regia, lumea se redefineste in alti termeni. Te simti,
dintr-o data, cuprins de curiozitate si nedumerire !?

Nepromovata locaţie românească ascunde la propriu
şi la figurat tainele ei, fiind paradoxal că un complex
precum Stonehenge a ajuns arhicunoscut, deşi cel situat
la Sarmisegetuza Regia este considerat de astronomi cel
mai senzaţional monument arheoastronomic din câte
există.

Întâlnim aici un cerc foarte mare, de fapt un
calculator megalitic. Acesta are 104 părţi egale,
delimitate cu lespezi dispuse vertical. Zona din interiorul
cercului de piatră se împarte cu ajutorul unor stâlpi de
lemn în 210 proporţii. În afara acestui cerc de mari
dimensiuni, se află unul mai mic, divizat tot în părţi
egale, cu circumferinţa împărţită proporţional în două
zone de 34 de pietre fiecare, prima formată din de două
ori câte 17, iar cea de-a doua, în 18 plus 16, ceea ce aşa
cum spune Chatelain ajuta la efectuarea calculelor
astronomice.

Chatelain susţine: “Cele 104 lespezi exterioare
corespund, bineînţeles, unui ciclu de 104 ani, ceea ce este
acelaşi lucru cu 37960 de zile, dată care era şi ea cunoscută, în
mod uimitor, atât de cultura maya, cât şi de egipteni. Această

particularitate ciclică face ca anii
solari de 365 de zile să coincidă
cu cei venusieni de 584 de zile, în
timp ce trei dintre respectivele
cicluri coincid şi cu 146 de ani pe
Marte, iar 14, cu 73 de
conjuncţii ale lui Jupiter şi
Saturn; ceea ce este acelaşi lucru,
1640 de ani lunari” (Chatelain,
Maurice – Le temps et
l’espace, Paris, Laffont, 1979).

Cercul format din 210 pietre
însă nu se poate explica întrucât
Chatelain susţine că nu există un
ciclu astronomic multiplu al
acestui număr pe care
constructorii Sarmisegetuzei să-l
fi ştiut fără ajutorul unei culturi
exterioare. Unul dintre multiplii
acestui număr, 18270, reprezintă
timpul necesar de rotaţie al unei
stele invizibile ce se învârte în
jurul lui Sirius. Al doilea
multiplu este 90720, numărul de

zile ale revoluţiei siderale a planetei Pluton. Se ştie însă ca
aceste corpuri cereşti au fost văzute abia la începutul secolului
XX (Tomas Martinez Rodriguez – Mari mistere ale
trecutului, Madrid, 2007).

... si cel de la Sarmizegetusa Regia …… sunt evidente. Si totusi …
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Petre MANOLACHE

Cu sufletul ars
În pustietatea unei iluzii
îţi aduni gândurile
şi le dai foc

nu ai nevoie de nicio
adiere

te întorci în adâncul
necunoscutului şi începi
a săpa în solul
imaginaţiei fără să ai
idee de vreo imagine

aştepţi să curgă un vis
ori să apară cineva
rătăcit printre firele
albastre de aer
care să-ţi spună
o poveste absurdă
despre salvarea gândurilor
dintr-un incendiu.

Aştepţi să apară
o jivină
brusc vrând să-i
fii prieten

i te arăţi în felul tău
cu sufletul ars
şi o laşi
să se privească în el
ca-ntr-o oglindă.

Aştepţi să vină ziua
o vezi cum prinde aripi
şi zboară
şi rămâi în urmă
cu o grămadă
de gânduri uscate.

Rănile
Îmbătrânesc rănile
pe un fragment de inimă -
viaţa e o minimă –
hai să umplem rănile

să uităm cum e sfârşitul –
plânge cuţitul
înfipt în pom, –

se deschid mările
se întâmplă ceva
inima-i altundeva –
bătrână parşivă
şi lasă
cu lumânarea pe sub cămaşă.
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Prin raiul
pustiu
Îngerul m-a scos din mine afară
şi mă poartă prin raiul pustiu
pe unde nu mai văd niciun arbore viu
sunt peste tot numai urme de fiară

aflu că ce ştiam nu mai ştiu
dar că ce e de pierit o să piară
iar ce va fi să răsară
va avea gustul durerii sălciu

îngerul chiar dispăruse aiurea
în niciun fel nu mai dădeam de urma lui
am găsit unde-şi lăsase securea

o fi vrut să mă taie ca pe un copac
Dumnealui

apoi de teamă a zburat în ceruri aiurea
încât să mă facă să-ntreb: este? ori nu-i?
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Mălina- Aura  GĂNGUŢ

Paradisul regăsit
Motto: În natură nu lipseşte nimic

şi nimic nu-i de prisos.
( Leonardo da Vinci)

Prolog

otul a început de la o fotografie buclucaşă a cărei
vedere parcă m-a ţintuit, în timp ce hoinăream
pe Internet, căutând locuri minunate în care

speram să ajung vreodată. Mută de admiraţie, am
început să caut cu înfrigurare ce reprezintă imaginea
mea şi unde se află minunatul peisaj de pe ecran.

Derulând crâmpeie din amintirile acelei zile, îmi dau
seama că poate nu a fost doar o simplă întâmplare, că
cineva nevăzut îmi călăuzea paşii, poate chiar gândul
meu sprinţar şi neobosit, cum ar fi spus un humuleştean
cu limba dulce şi bogată.Trebuie să aflaţi că îmi place să
călătoresc, aşa încât cele ce urmează ar putea fi înţelese
cel mai bine de iubitorii de călătorie.

Capitolul I

upă ce ţi-am trezit curiozitatea, dragă călătorule,
pentru a nu abuza de răbdarea ta, îţi voi spune
că acel loc se numeşte Cinque Terre şi se află pe

coasta de vest a Italiei, pe Riviera Ligurică.Din ziua aceea,
mai întâi timid, mai apoi din ce în ce mai tare, am
început să sper că voi ajunge acolo.Nu te aştepta să-ţi
descriu acele locuri. Nu încă. Trebuie să mai afli că am
pus la cale o stratagemă complicată prin care să-mi ating
scopul, căreia i-am dat curs pas cu pas, cam cu jumătate
de an înaintea vacanţei de vară.Mai întâi, am postat
imaginea ca fundal  pe desktop, ca momeală pentru tata,
şi el mare iubitor de natură (voi fi moştenit ceva de la

el!?).Planul meu prindea contur, căci a doua zi m-a şi
întrebat despre imaginea cu pricina. Cu un glas neutru şi
stăpânit, i-am răspuns că se află undeva în Italia şi am
pronunţat numele locului.Eram sigură că va începe
cercetările şi nu m-am înşelat.

Rememorând locurile prin care am trecut, îmi dau
seama că, fără a mărturisi explicit vreodată, am fost
atrasă de Mediterana, fie că am admirat-o de la
Barcelona, fie de pe Costiera Amalfitana despre care nu-ţi
voi vorbi astăzi, deoarece mă învăluie amintiri mult mai
recente. Să nu te aştepţi însă că le vei auzi imediat, căci
plecarea şi sosirea la minunatul paradis ce-mi copleşise
toate simţurile ca o licoare fină şi înmiresmată au fost o
întreagă aventură.

Te scutesc de banalităţile unor pregătiri de plecare în
călătorie, gândindu-mă la nobleţea pasiunii tale de
călător.Fapt este că ne-am ales ca bază de plecare un
hotel din Milano la care am făcut o rezervare
convenabilă cu vreo cinci luni înainte.Fiind pe lumea
aceasta atâtea stiluri de a călători, află că noi nu mergem
să ne odihnim, ba venim mai obosiţi ca înainte, dintr-o
chemare, un neastâmpăr de a vedea cât mai multe locuri
noi.Când ne-am făcut planurile, am lăsat la sfârşit, fără
însă s-o mărturisim, Cinque Terre, adică cireaşa de pe tort.

În Milano m-a impresionat Castello Sforzesco cu
zidurile sale purtând pecetea măreţiei şi a  nobleţii
familiei Sforza, dar şi capodopera Cina cea de taină,
aparţinând vestitului pictor renascentist Leonardo da
Vinci. Păstrez şi astăzi în amintire mirosul de aer curat
amestecat cu un parfum uşor al străzilor milaneze în

T

D
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dimineţile însorite de august.,,Ăştia spală străzile în
fiecare noapte cu detergenţi parfumaţi!’’ observă
mama.,,Aţi întâlnit pe cineva care să miroase a
transpiraţie pe stradă, în magazine sau în metrou?’’ am
completat-o eu, gândindu-mă la alte meleaguri unde
fenomenul se întâmplă îndeobşte.Pe scurt, un oraş mare,
curat, civilizat, care m-a lăsat cu gura căscată din mai
multe motive, printre care şi vitrinele marilor case de
modă, atât de numeroase, dar mai ales atât de luxoase,
elegante şi strălucitoare.Văzând preţurile uriaşe, m-am
întrebat cine cumpără din astfel de magazine şi am
meditat asupra ,,deşertăciunii’’ bogăţiei şi a
existenţei.Peste oraş pluteşte umbra măreţului şi
solemnului Dom, în care am pătruns cu senzaţia micimii,
dar şi a măreţiei omului, ba chiar am urcat şi pe
acoperişul său, admirând cele patru mii de statui
interioare şi exterioare ce-l împodobesc.

Capitolul II

entru a nu abuza de răbdarea ta, dragă
călătorule, voi continua prin a-ţi povesti că în
următoarele zile am colindat malurile lacurilor

Como şi Lugano, ba am făcut şi turul lor cu vaporaşul.Mi-
ar trebui multe pagini pentru a te face părtaş la toate
frumuseţile întâlnite.În apele lor limpezi se oglindeşte o
natură proaspătă, de un verde sănătos, unde pinii marini
se învecinează cu palmierii şi oleandrii înfloriţi parcă
atunci pentru a ne bucura vederea.

Să nu uităm că se află ambele la poalele Alpilor, care
constituie o altă minune de frumuseţe în sine.Ce am mai
observat în ambele locuri este un sentiment al naturii pe
care îl au localnicii, o armonie care pluteşte peste tot
între oameni, iarbă, arbori, flori, apele străvezii, dar şi
lebedele albe, acum domesticite, care îţi mănâncă din
palmă. Voi trece mai repede, aşa cum ţi-am promis,
peste alte zile şi locuri încântătoare, de care nu mă satur
să-mi amintesc.Am vizitat Genova, măreţul oraş-cetate
unde a văzut lumina azurie a mării Cristofor Columb,
măreţul condotier, am bătut cu pasul Via Garibaldi,
strada care deţine recordul în conservarea aspectului
medieval.Am fost la vechiul far Lanterna care veghea
corăbiile genoveze, altădată stăpânele mărilor lumii.Şi
iată, acum te îndemn să mergem şi la Veneţia, care
păstrează măreţia şi aura vestiţilor dogi.Am traversat
vestitele poduri, am ajuns în Piaţa San Marco unde am
admirat palatul şi Catedrala şi unde am dat de mâncare
miilor de porumbei, în aerul umed şi puţin sărat al
Adriaticii, a cărei culoare mi-a plăcut, mărturisesc, mai
puţin decât cea a Mediteranei.Te-am plictisit
destul.Voiam doar să înţelegi că pentru mine toate
acestea au constituit o neîntreruptă încântare şi cuvintele
mele sunt sărace şi puţine pentru a-ţi descrie tot ce am
simţit.

P
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Capitolul III

ţi cer îngăduinţa, călătorule fidel, să-ţi călăuzesc
acum paşii în raiul de la Cinque Terre.Află că sub
această denumire se ascund cinci orăşeleca nişte

nestemate, înşirate pe coasta mării pe o distanţă de
aproximativ unsprezece kilometri, între mondenul
Portofino şi La Spezia cu al său Golfo dei Poeti, numit astfel
în amintirea romanticilor poeţi Byron şi Shelley, care au
petrecut aici clipe de încântare, uitare de sine, dar şi de
creaţie.

Trenul de la Genova ne-a purtat lin şi şerpuitor
urmând meandrele coastei marine.În sfârşit, ieşim din
ultimul tunel şi, iată, am ajuns. Vezi bine, intrarea în
paradis se făcea printr-un tunel sfredelit în munte.
Soarele tocmai răsărise de peste coline şi acum îşi arunca
săgeţile agere în apele Mediteranei.Eram în Monterosso al
Mare.Atunci nu mi-am dat seama de ce se numeşte aşa,
dar spre seară i-am văzut colinele înflăcărate de
vâlvătăile asfinţitului. O stâncă enormă, ca un pinten
cenuşiu, desparte aşezarea în două, pătrunzând adânc în
mare. Strecurându-ne prin mulţimea turiştilor de toate
neamurile şi culorile, am urmat străduţa îngustă,
mărginită de oleandri înfloriţi parcă în acea dimineaţă, în
alb, roz sau roşu aprins. Câte un palmier cu coroana
parcă neverosimil de perfectă îşi arunca umbra răcoroasă
pe strada pietruită, veche de sute de ani. Casele
îngrămădite, construite parcă una peste alta în terase,
erau o bucurie a ochiului prin armonia şi căldura
culorilor.Am urcat către singura bisericuţă, care veghea
de la înălţime cu faţa către mare. Era Chiesa di San
Giovanni Battista. Am pătruns în răcoarea dintre zidurile
sale unde nu era nimeni la acea oră.Ieşind în murmurul
străzii, am zărit întreaga plajă şi faleza pe care le-a
admirat în alte vremuri şi vestitul poet Eugenio Montale.

Î
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Pentru a ajunge în următoarea localitate, am ales
varianta cea mai plăcută, mersul pe jos. Trebuie să ştii că
poţi ajunge cu trenul (între ele faci cam patru-cinci
minute) sau cu maşina, dar, fiind arie protejată, maşinile
n-au voie să pătrundă decât până la intrare. Singurele
modificări aduse de om sunt terasele care adăpostesc
grădinile de lămâi şi măslini şi drumul pentru pietoni,
numit Sentiero Azzurro, cel care oferă tot farmecul
locurilor. Este un drum pietruit care urcă sau coboară în
trepte, fiind străjuit de balustrade metalice pentru a te
feri de spaima înălţimii, deoarece uneori te afli chiar
deasupra mării.Astfel, am ajuns la Vernazza, poate cea
mai pitorească aşezare dintre cele cinci.În afară de casele
viu colorate, mi-au atras atenţia golfuleţul şi plaja
stâncoasă, dar mai ales castelul Doria de lângă vechiul
fort, amândouă construite în secolul al treisprezecelea de
către genovezi pentru a se apăra de atacurile sarazinilor.

Am intrat în Chiesa Santa Maria d’Antiochia, în faţa
căreia se afla o mică piaţă placată cu mozaic colorat de
râu.Dacă n-am văzut nicio maşină, în schimb, în faţa
fiecărei clădiri înalte de două-trei etaje era ,,parcată’’ câte
o barcă, în toate culorile, înveselind peisajul.

Până la Corniglia am mers cu barca lui Giuseppe, un
bătrânel cu straie simple şi pitoreşti, plin de viaţă, dar cu
ochii melancolici şi pierduţi în zare, în momentul când
ne-a istorisit că cei doi fii ai săi, ca şi majoritatea tinerilor

de aici, au plecat spre Milano, unde se câştigă mult mai
bine. El se ocupă cu pescuitul şi transportul turiştilor şi
are şi o grădiniţă de măslini pe colina de deasupra casei.
Fapt este că era în cea mai deplină armonie cu peisajul,
mai ales când, în ritmul vâslelor ce tăiau marea, ne-a
interpretat un vechi cântec pescăresc în dialectul liguric,
cântec ce aduna laolaltă şi murmurul valurilor, şi
blândeţea asfinţitului de soare. Ne-a asigurat că mult mai
frumos se vede Corniglia de pe mare decât de sus, de pe
munte. Şi a avut dreptate.

Continuând Sentiero Azzurro, ne-am îndreptat spre
Manarola, cea mai mică dintre cele cinci localităţi, singura
care nu avea un port natural, căci era clădită deasupra
unui perete stâcos, abrupt şi aproape drept, cam la o sută
de metri deasupra mării.Mie, acest orăşel mi-a plăcut cel
mai mult prin sălbăticia frumuseţii sale.În plus, pare cel
mai rustic, cu biserica sa gotică, construită la 1338, cu un
semeţ turn cenuşiu. De aici începe Via dell’Amore sau
Drumul Iubirii, pe marginea căruia sunt o mulţime de
lacăte puse de îndrăgostiţi pentru ca iubirea lor să
rămână neatinsă.Este un drum îngust, săpat în stâncă, iar
din loc în loc sunt refugii şi bănci de piatră pentru
odihna drumeţilor obosiţi.Aflată cam la o sută de metri
deasupra oglinzii mării, cărarea pietruită te duce în
Riomaggiore, care şi-a împrumutat numele de la râul care
altădată cobora din munte şi se strecura spre marea cea
mare şi învolburată. Riomaggiore este clădit tot la
înălţime, dar coboară mult mai lin către mare. Ultimul
dintre cele cinci orăşele este plin de monumente, dintre
care îţi atrage privirile un falnic castel medieval, iar, dacă
urci numeroasele trepte, vei avea o vedere încântătoare
asupra întregii coaste.

Acum, la câteva săptămâni de la aventura mea, stau
şi mă gândesc mirată cât de asemănătoare sunt cele cinci
aşezări. Şi totuşi, din fiecare am păstrat vii în amintire
câteva amănunte semnificative care le deosebesc şi le
dau un chip propriu.Ferite de progresul tehnicii, de
fumul şi zgomotele maşinilor, ele pot însemna un
refugiu pentru omul istovit de civilizaţie, o întoarcere în
timp într-un paradis demult uitat şi pierdut.Imagini
fugare îmi stăruie în minte şi parcă nu mă mai satur să
privesc pozele pe care le-am făcut cu atâta grabă şi
lăcomie. Sus, cerul albastru.Jos, marea cea înspumată cu
undele ei albastre. Curios lucru, la Monterosso apa era
verde ca smaraldul, iar la Riomaggiore de un albastru
aproape metalic. Şi peste această îngemănare albastră
dintre mare şi cer, muntele vălurit în terase verzi, unde
viile se amestecă fără nicio sforţare pentru ochiul
admirator cu lămâi, măslini, lavandă sau busuioc
sălbatic. Am văzut cactuşi mici, dar şi uriaşi, mulţi dintre
ei cu flori roz, galbene sau roşii. Mâna care a creat aceste
minunăţii a fost însufleţită de duh dumnezeiesc. Ce să vă
mai spun? Cred că v-aţi săturat de atâtea superlative şi
mai bine ar fi să mergeţi să vedeţi cu ochii voştri.
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Epilog

n liniştea acestei seri blânde de toamnă aurie stau în
balconul casei mele de la bloc, înconjurată de câţiva
trandafiri japonezi, lămâi, oleandri (plante de

apartament), aflat pe o stradă ce poartă, nu ştiu de ce,
numele primei planete, Mercur. Crâmpeie de gânduri,
imagini ce se derulează mai repede sau mai încet îmi
răsar în minte sau, poate, în închipuire.Câteva glasuri
stridente îmi tulbură pacea şi armonia interioară. Ei!
Sunt nişte ,,cetăţence’’în fuste lungi, înfoiate şi viu
colorate care se întorc de la piaţă cu traistele lor veşnic
pline cu nu-ştiu-ce  care-şi ceartă puradeii desculţi.
Locuiesc în sătuleţul Conţi din coasta Oneştiului, nume
care poartă amintirea unor vremuri mai nobile, acum
apuse, din păcate.Drumul lor zilnic trece pe strada mea,
cea care poartă, e greu de spus pentru ce motiv, numele
primei planete de la Soare.Am o reţinere să le numesc, ba
chiar o nehotărâre.Apropo! Cică este imperios necesar să
apară o nouă ediţie a DEX-ului unde cuvântul,, ţigan’’să
fie înlocuit cu ,, rrom’’. Vedeţi, deci, de unde izvorăşte
şovăiala mea!

Strigătele lor m-au readus cu picioarele pe pământ.
Acestea fiind spuse, dragă călătorule, care mi-ai fost,

nădăjduiesc, şi cititor, nu mai sta pe gânduri! Mergi la
Cinque Terre mâine şi sigur mă vei căuta să mă
binecuvântezi sau să discutăm câte ceva. Te-aş ruga
totuşi, să nu mă întrebi hotărât dacă am fost acolo într-
adevăr, căci nici eu nu mai ştiu sigur.

Î
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Viorica MOCANU

Inimile mici
Inimile mici nu bat pentru iubire,
Nici pentru arte, fericire,
Inimile mici bat pentru putere ,
Într-însele viaţa mult prea lesne piere .

Şi când nămeţii le îngroapă viaţa,
Zadarnic mai apare dimineaţa ,
Cu soare blând, cu razele-i senine ,
Căci ce-a murit nu mai renaşte-n sine.

Inimile mici nu bat pentru iubire ,
Nici a simţi nu pot a lumii tresărire,
Nici nu vibrează-n armonie sfântă ,
Şi nu-nţeleg poeţii ce cuvântă.

Disperare
O clipă
m-am pierdut cu totul
în privirea ta .
Ştii tu oare,
cât mă doare
Azi , absenţa ta ?

Nu mai am putere…
Gândul gol îmi zboară,
Totul piere.
Azi
nu mai pot să zbor ,
Să te am
Nu e uşor .
Şi nici nu ştiu
Ce-aş  mai putea ,

Cerului acum să cer ,
Căci  mi te-a dat ,
Nu să te am ,
Ci doar să sper .

O clipă
m-am pierdut  cu totul

Şi azi , iubitul meu ,
disper !

DEBUT
Viorica Mocanu s-a născut în Brezoi, judeţul Vâlcea, la 4

ianuarie 1978. Absolventă a Facultăţii de Istorie a
Universităţii "Al.I.Cuza" în anul 2001, locuind în Târgu

Ocna, este în prezent profesor la Oneşti. A observat încă
din facultate că are aptitudini in literatura, redactând cu

uşurinţă eseuri, scriind poezii. Ca profesor de istorie,
colaborează cu colectivul de redactie  al revistei scolii,
publicând  în revista profesorilor de istorie “Variante“,
articolul ,,Un cugetator politic moldovean de la cumpana
secolului al XIX-lea,, A participat la Concursul National

de Creaţie ,,Culorile toamnei  pe plaiurile ghimeşene şi
magia creaţiei copiilor,, cu poezii personale. Dar abia

acum, în cadrul concursului de debut al revistei noastre
Viorica Mocanu a reunit aprecierea juriului format din

membrii Colegiului de redacţie.
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Tinereţe
De poţi să te mai miri, eşti tânăr încă
Şi poţi zidi cu ochii coloană dintr-o stâncă,
Căci nu  îmbătrâneşti tu nişte ani trăind,
Îmbătrâneşti când sufletul ţi-l vezi murind.

Atât de tânăr eşti câtă credinţă ai
Şi de bătrân pe câtă îndoială, vai !
Tânăr câtă iubire în suflet ocroteşti
Câţi arbori de voinţă şi de speranţă creşti .

Căci nu-i o perioadă a vieţii tinereţea
Şi nici sfârşitul vieţii bătrâneneţea ,
Sfârşim noi de mai multe ori dând viaţă morţii
Când ne predăm cu mâinile legate sorţii.

Întreagă
noaptea asta

Întreagă noaptea asta
Mă-nvaluie-n visare
Şi-mi pare că-nceput
Şi nici sfârşit nu are .

Te simt în noaptea asta –
Eşti peste tot şi-n toate ,
Eşti ca tăcerea care
Mi se revarsă-n şoapte
Şi ca lumina care
Din stele curge lin
Şi se aprinde magic
Pe al tău chip senin .
Eşti dimineaţa care
Din ochi îsi varsă rouă
Şi nu mai ştiu
De eşti tu ori plouă .
Şi când e soare blând

Şi-afară e lumină ,
Eu nu te văd , dar ştiu
Că eşti o stea senină ,
Ce mă atinge tandru
Când visul meu suspină .

Întreagă noaptea asta
Mă-nvăluie-n visare
Şi-mi pare că-nceput
Şi nici sfârsit nu are .
Priveste , dragul meu ,
Când visul meu suspină ,
Întreagă noaptea asta ,
Se schimbă în lumină !

Minunea mea
Ştiu că –n seara asta
Apa se va schimba în vin
Şi că la poarta mea
Va bate-un serafim.
Ştiu că-n casa asta
Se va-ntâmpla minunea
Dar nu mai ştiu apoi
Ce-o să mai spună lumea .
În seara asta
Ah ,  noi vom uita de toate
Căci sufletele noastre
Zdrobite şi-ntristate
În cea mai dulce clipă
Se vor întalni
Şi-n cea mai sfănta taină
Se vor tămădui .
În seara asta stelele
Răsar în palma ta
Şi-n seara asta
Cerul va fi lumea mea .
Apa  în vin apoi
Se va schimba,
Izvor de sărutări
Îmi va fi gura ta .
Aştept să te-mplineşti ,
Minunea mea !
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Alexandru Mihai LUCA

Când
E cald şi dublu şi un ticăit

Ce lângă-alt ticăit în contratimp apare
Încet încet mă simt mai dezmorţit

Şi două Luni răsar la mine în odaie.

Dar când au răsărit eu sunt deja pe drum
E mai răcoare, simplu şi un ticăit

Lichidul mă trezeşte, pe bord am scrum
Prin voia Lui, mă-ntorc la asfinţit.

E cald şi dublu şi un ticăit
Ce lângă-alt ticăit în contratimp apare

Încet, încet mă simt mai amorţit
Şi două Luni apun la mine în odaie.

Dar când apun eu sunt deja acolo şi privesc
Există, unu, aşa este menit

Imagini, amintiri, îţi spun că te iubesc
Prin voia lui, e cald din nou la răsărit.

DEBUT
Alexandru Mihai Luca s-a născut în Roman la 23

septembrie 1983. A studiat la Facultatea de Horticultură
a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară  ,, Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. În
prezent este doctorant şi redactor al revistei Contact

international unde, la început corector şi organizator de
evenimente, a început să scrie proză, eseuri, poesie. Dar

abia acum, în cadrul concursului de debut al revistei
noastre Alexandru Mihai Luca a reunit aprecierea

juriului format din membrii Colegiului de redacţie.
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Cornelia VÎJU

Şoapte de
adio...

Reci şoapte de adio mă răscolesc în vise,
Când tropăit de clipe se-aude-n goana lor
Şi îmi deschide poarta tăcerilor învinse,
De secolul uitării cu un suspin uşor.

De umeri asfinţitul îmi prinde o eşarfă
Iar roşul său l-aşterne pe tot obrazul meu,
Secunda nenăscută se scurge de pe-o harfă
Şi îmi aşează-n gânduri lacrimi la apogeu...

Se-aşează umbre negre pe altarul iubirii,
Cuvinte nerostite cad pe-ale mele mâini;
Te simt că pleci pierdut, cu ochii închipuirii
Eu aş fi vrut, iubite, să-ţi cer să mai rămâi!

Dar mi-a-mpietrit surâsul şi şoaptele pe buze,
Când ochiul tău angelic vedeam că e cuprins,
De efemerul vieţii şi de simţiri confuze,
De valul nepăsării în care te-ai închis.

Prinţul
metaforei

lui Fănuş Neagu

Nisipul din clepsidră refuză să mai curgă,
Secundele vieţii alunecă pe-arcuş
Păşeşte printre îngeri cu privirea-i adâncă
Şi-n catastiful vieţii semnează el, Fănuş!

Îl doare, dar nu plânge că lasă-n urmă lacrimi
Fiindcă nemuririi oferă al său trup,
În slovele de aur închide vis şi patimi
Aripi de fericire din pieptul său se rup.

Din doruri despletite a făurit castele
Şi-a răsturnat pe ele miresme de salcâmi,
A-nfipt în scara nopţii piciorul şi, din stele,
A smuls lumină sfântă şi-a dat-o astei lumi.

Când se juca cu luna o împletea-n silabe
Şi-i măsura iubirea cu pătimaş sărut,
În ochii blânzi jertfea dorinţe din nopţi albe
Şi-n amfore de-argint păstra timpul pierdut.
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Îngenunchea şi vântul când săruta Brăila,
Prin vatra sufletului o trecea dansând,
Îşi descânta pustiul în vase noi de-argilă,
Rănea stafia nopţii ce-l bântuia râzând.

Am învelit regretul de-a nu-i atinge chipul
Cu gloria din slove pe care mi le-a scris,
Cu flori de sânzâiene ce-ncarcă universul
Desprinse din condei fănuşian de vis.

Am descoperit
harul
Pe corzile instrumentului neacordat,
ascuns în anotimpul fermecat al viselor,
mă grăbeam să îţi cânt dorinţele,
pe care le condamnasem într-o zi
la împlinire.
Şi astfel am descoperit harul
de a izola binele de rău,
dorinţa de nedorinţă,

şi realitatea de vis.
Ţi-am înălţat pe colina sufletului veşnicia
şi apoi m-am pierdut
în rărunchii adânci ai Pământului,
învelindu-mă cu cămaşa dorinţelor tale fertile...

Nemuririi te
dăm de o mie
de ori...

Memoriei  lui Fănuş Neagu

Şi ne-a chemat în strigăte prelungi durerea
Şi ne-a îmbrăcat în doliu în zi de mai;
Când luna iubirii îşi scutura salcâmii
Tu ai plecat departe-n drumul lung spre Rai.

Ţi-am înălţat biserici din rugăciuni fierbinţi
Şi-n drum ţi-am presărat flori, şoapte de-adio,
Cu glasul îngerului strigam să nu ne uiţi,
Veşniciei numele nostru rosti-vei.

Atunci când moartea crudă juca cu tine-un zar
O învingeai drept, cu propriile-i arme:
Erai frumosul nebun, temutul adversar,
Ce-o frângea în ale poveştilor palme.

O încărcai din slove, în cizmele cu vrăbii
Şi în vatra cu jar adesea o jertfeai,
De ce-ai lăsat-o să te poarte printre săbii
Şi-n jale să te ducă prin al umbrei plai?

Sufletul azi ţi-ai logodit cu nemurirea,
Glasul amintirii te cheamă înapoi,
Să ne reverşi în suflet iar tămăduirea,
Iar noi nemuririi te dăm de o mie de ori.
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Despărţire…
Cu ochiul visului văzut-am priveghere,
Pe catafalc, în raclă mi-am văzut trupu-ntins,
Înecăcios fum de tămâie-n încăpere
Vedeam candele-aprinse şi doliul pe oglinzi.

Deasupra uşii încet, fâlfâia în vânt
O pânză albă, înnodată, a durerii.
Asupra ei voi păşi înspre adânc mormânt,
Căci îmi va arăta drumul însingurării.

La cap vedeam o cruce pe care era scris:
O viaţă de poet precum o adiere
De dor, într-un destin al unui vis
Ce-a vrut să scoată lumea de pe căi efemere.

Asupra mea stăteau coroane cu regrete

Pe care picurau-n zadar lacrimi, ochii lor,
Vedeam privirile rătăcind spre perete
De unde chipul meu surâdea într-un tablou.

Mă-ndrept spre noua lume, cortegiul porneşte
Bocetul sună sfâşietor a durere,
De ce să plec? De ce să mai rămân?- şopteşte
Din visul meu un gând rătăcit în cădere.

Şi, tremurând, frâng ţărâna strâns ale lor mâini,
Să nu cumva, prin vise, să mă întorc la ei
Şi mi-o aruncă toţi peste groapă, străini,
Gândul lor gol murmurând: S-o ierte Dumnezeu!

Apoi s-au dus toţi şi în cimitir tăcerea
Adânc s-a aşternut când a sunat de amurg;
Plecată-s dintre ei, răpusă mi-i durerea
Prin şapte punţi păşi-voi în drum spre
Demiurg.
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George BĂDĂRĂU

Epigrame

( Drumul vinului )
Seara la Cârjoaia-ncep
Şi-n zori termin la Cotnari
De golit pahare mari –
Mulţi văd,  puţini pricep.

(Precizări)
Mâine- o luăm de la- nceput
În baru-apreciat c-o stea,
Căci nu contează ce-am băut
Ci dacă mâine iar vom bea.

( Măsura )
Eşti fericit ca-n alte dăţi
Chiar de întreci în bar măsura,
Dacă iubeşti trei entităţi:
Femeia, vinul şi cultura.

( Invidia )
Nu vă uitaţi urât la mine
Ca spre un băutor falit,
Eu am băut tot ce-am plătit
Iar voi aveţi pahare pline.

( Gâlceavă )
Beţia-i vorbă fără rost
Deşi eu încă o mai spun,
Atâta timp cât vinul prost
Se răţoieşte la cel bun.

( Scara )
Pe scara vieţii mereu urc
Şi beau tutunul ca un turc
Şi limba-n gură o încurc
Atunci când beau, iubesc şi

urc…

( Vin pelin )
Cobor în cramă, la subsol
Cu un pahar aproape gol,
După ce băui tot vinul
A rămas din el…pelinul.

( Patronului )
Azi vinul tău miroase-a doagă
Deşi a fost vestita fragă

Şi gura de-abia îmi clăteşte
Dar de plătit…plătim

nemţeşte.

( Salutul)
Naţiune, te salut!
Strig din beci cât pot de tare,
Spre ulcioarele de lut-
Şi răspunsul?...în pahare.

( Dimineaţa)
În bodegă, la Cotnari,
Mă trezeşte nea cutare,
Fiindcă n-am plătit cazare
Şi vreo zece sticle mari.

( Diplomaţie )
Nu sunt aşa de agresiv
Cu doamna grasă de Cotnar
Cum a crezut ieri un beţiv –
Nu-s violent…dar, în zadar.
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( Epitaf )
N-am fost nicicând un om
hain
Şi am avut ceva umor
În faţa sticlelor cu vin –
Trăiască arta…că eu mor!

( Adevărul)
Adevărul e în vin
Iar vinul e-n pahar
Şi paharul într-un bar
Dintr-un vechi proverb latin.

( Aperitiv )
Naivă ca o fată mare
O epigramă fără sare
Servită ca aperitiv
Nu face bine la beţiv.

( Intimitate )
Nu te doare nici în cot
De acest măreţ desfrâu,
Între-o sticlă de Merlot
Şi-o plăcintă poale-n
brâu.

( Urare)
Vin de butuc de la

Cotnari
Azi, închinat şi în

Socola
În cor, ciocnind pahare

mari:
Trăiască firma Pepsi-

Cola!

( Poetul )
Îşi face ochii roată
Privind în podgorie:

Să am succes în artă
Cât Cotnarul, glorie.

( Chin )
Când nu ai vin în poloboc
Şi stă uscat paharul
Şi gâtul, parcă, îţi ia foc
Şi Domnul îţi ia harul.

( Soarta )
Iar mă priveşti tu prin
monoclu
Ca pe un personaj de dramă,
Care-a căzut ieri de pe soclu
Şi astăzi a ajuns în cramă.

( Pierderi )
Unu-mi zice: în zadar,
Stai în cramă la Cotnari,
Ai rămas fără dolari
Şi rămâi şi fără har.

( Evaluare )
Un prieten mă acuză
Că nu sunt aşa expert,
Am băut cât el pe-un sfert
Şi-am rămas bătând din buză.

Ilustraţiile de la pp. 855, 856 şi 858 aparţin lui George Gavrilean
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Elena Cristina POTOP

Arta vizuală la
George Gavrilean
1. Caricatura

aricatura este un gen aparte al artelor vizuale,
de obicei un desen, deşi poate fi executată şi în
alte tehnici. Ea reprezintă o persoană sau o
situaţie printr-o exagerarea intenţionată a unor

trăsături sau caracteristici, în scopul satirizării,
ridiculizării sau atragerii atenţiei. Funcţiile esenţiale ale
caricaturii sunt de a destinde, de a amuza şi a atrage
atenţia, dar şi de a echilibra estetica vizuală a oricărei
pagini tipărite şi, nu în ultimă instanţă, de a ilumina prin
relevanţă. O caricatură reușită poate avea o ţintă directă
şi poate fi mai elocventă decât multe alte mijloace
vizuale sau auditive complexe şi/sau sofisticate.
Caricatura de calitate esenţializează într-o singură formă
vizuală ceea ce nu poate fi rostit de numeroase cuvinte
sau discursuri întregi.

Caricatura este o reprezentare intenționat amplificată
sau deformată, de obicei grotescă,
prin exagerarea unor trăsături
caracteristice ale înfăţişării fizice sau
ale caracterului unei persoane (chip,
trup, caracteristici morale sau
psihice), sau a unei situaţii. Având
variate modalităţi de expresie, după
ţelul pe care îl vizează (şarjă amicală,
umoristică, satirică, critică, atragerea atenţiei), caricatura
se realizează cu mijloace grafice diferite, în creion, în
peniţă sau chiar în acuarelă sau guaşă, respectiv mai rar
în pictură sau sculptură.

Prezentă în arta figurativă a tuturor popoarelor şi a
tuturor timpurilor, începuturile sale se plasează probabil
în antichitatea veche, fiind atestată de desenele pe

papirus sau de parodiile scenelor mitologice de pe vasele
greceşti. Prima datare, pe care o cunoaştem, a unei astfel
de notaţii ironice datează cu circa 7.000 de ani în urmă,
pe un papirus egiptean. Imaginea reprezintă o orchestră
zoologică, cu un leu ce cântă la liră, un măgar la harpă, o
maimuţă la un fluier şi un crocodil la un flaut. Acest
veritabil cuartet cameral, poate desigur interpreta o piesă
compusă de un bou. În Grecia antică, în India găsim
reprezentări caricaturale prin disproporţionarea şi
exagerarea unor anumite parţi ale anatomiei.

Stil grafic echivalent pamfletului scris, caricatura
poate fi considerată un gen al artelor plastice care îşi
trăieşte cu precădere existenţa în paginile publicaţiilor.
Caricatura ironizează în forme directe, simbolice sau
metaforice, cu text ori fără cuvinte, aspecte şi mentalităţi
sociale, persoane de notorietate sau oarecare.

Caricatura amuză majoritatea dar îi şi irită pe alţii,
oricum, de cele mai multe ori creează reacţii de receptare
şi nu trece neobservată. În general se face o distincţie
clară între caricatură şi ilustraţie editorială dar, adesea o
ilustraţie la text poate avea aceeaşi încărcătură satirică ca
şi o caricatură de sine stătătoare.

C

Caricatura este adesea cea mai
adevărată istorie a timpului

(Ralph Waldo Emerson)
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La timpuri noi, om nou

vernisaj la Gura Humorului

Cu Gloria Lăcătuşu vernisaj la Iasi organizat de editura noasra si in primul rand de Julieta
Carmen Pendefunda
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George şi Tensa Gavrilean, Julieta şi Liviu Pendefunda la Voronet
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Caricatura se distinge şi ea prin câteva specii
distincte: caricatura de satiră, de gag (cu text sau fără),
caricatura portretistică, caricatura de metaforă sau
simbol (prin excelenţa fără cuvinte), banda desenată sau
comixul, rareori colajul. Pe lângă aceste forme mai
întâlnim caricatura de „şevalet”, cu o lucrătură mai
laborioasă destinată sălilor de expoziţie sau saloanelor
de umor. O specie aparte a desenului satiric îl reprezintă
desenul animat. Încă de la apariţia primelor gazete,
caricatura a fost un ingredient sine qua non al
publicaţiilor.

Prin caricatură se transmite un mesaj de opinie dar
care poate fi în perfectă concordanţă cu opţiunile
privitorului. Caricatura a devenit atât de răspândită
odată cu apariţia tiparului şi implicit a presei, devenind
un barometru al evenimentelor sociale. Celebrele schiţe
caricaturi ale lui Leonardo da Vinci, desenele groteşti ale
lui Callat sau Bosh, Goya, G. Grosz sau E. Munch sunt
reperele cele mai adesea abordate de către istoricii artei
când vorbesc despre grafica caricaturală. Numit de către
unii analişti ai artei drept realism critic, caricatura este
mai degrabă o critică a realităţii.

Summit

Inainte de a ridica ancora

Luminiţa de la capătul tunelului
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Părinţii

scriitori bucovineni
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In timpul initierii

George Gavrilean (1950-2000) a fost înzestrat de
natură cu toate calităţile unui artist plastic şi, în plus, cu
un puternic simţ etic şi spirit critic, evidenţiat şi în
scrierile sale. Dezgustat de lipsa de moralitate a
concetăţenilor lui, precum şi a societăţii în general, lasă
colegilor săi de breaslă să reprezinte eternele şi banalele
teme, el dedicându-se unei analize fine şi critice a
societăţii şi timpului în care a trăit. Ucenic şi calfă, pentru
o perioadă, a venerabilului maestru timişorean Popa's,
Gavrilean a devenit din romanticul poet şi pictor al
plaiurilor bucovinene şi al muzelor, un pictor religios
(având la activ numeroase biserici pictate de mâna sa), al

obiceiurilor strămoşeşti – seria măştilor şi mai ales
aplecarea spirituală spre caricatură.

În România caricatura a apărut odată cu emancipa-
rea unei noi societăţi şi formarea unei conştiinţe
naţionale pe la jumătatea secolului XIX, în perioada
paşoptistă, umorul amar dar şi atitudinea critică fiind
trăsături reprezentative ale poporului român. A face haz
de necaz este o sintagmă caracteristică romanului şi,
adesea, românul a găsit soluţii la problemele sociale şi la
cele existenţiale abordând o atitudine ironică, dar mai
ales autoironică, nu totdeauna demonstrată a fi şi
constructivă dar, cu siguranţă, paleativă şi păstrătoare a
unei sănătăți spirituale. Tradiţia umorului românesc a
fost magistral reprezentată de artişti precum C. Jiquidi,
A. Murnu, I. Iser, N. Tonitza, C. Ressu, F. Sirato, I. Ross.
În timpul comunismului umorul a suferit însă şi un alt
avatar, devenind o armă de protest tacit împotriva
dictaturii instaurate. Ca în orice epocă istorică, unii
artişti s-au prostituat, alţii şi-au păstrat coloana
vertebrală a demnităţii, cu subtilitate furişându-se sub
pulpana metaforei, ei au zgâriat cu peniţa lor dictatura.
Prin exemplificările prezentate de revista Contact
international evidenţiem tocmai acest protest realizat de
un răzvrătit  ale cărui lucrări sunt valabile şi în timpurile
noastre. Caricatura, precum orice realizare din domeniul
artelor vizuale se prezintă de la sine.

În prezent premiul George Gavrilean este înmânat
celui mai bun debutant de la Festivalul international de
caricatură ce se desfăşoară anual la Gura Humorului.

Pictura murală în perioada comunistă, antrenament pentru viitoarele biserici
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David MIHĂILĂ

Autoportet cu
ochiul scos -
Victor Brauner-

e-a lungul istoriei umanităţii, omul a fost
întotdeauna interesat de vise şi de semnificaţia
lor. La nivelul simţului comun existata mai multe

tipuri de vise în funcţie de sursa lor. Vise revelatorii, care
de obicei proveneau de la Divinitate şi priveau
evenimente care urmau să se întâmple, vise provenite
din griji, vise datorate oboselii fizice. Aşadar, aceste vise
erau atribuite profeţilor şi oamenilor aleşi, speciali,
manifestandu-se sub denumirea de “viziuni”. Viziunile
fiind vise în starea de veghe, undeva la graniţa dintre vis
şi realitate. În cartea lui Daniel, din Biblie, împăratul
Babilonian Nabucadonosor a visat un chip care l-a
marcat. Cu siguranţă a avut şi alte vise, dar numai acesta
l-a tulburat încât să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele,
pe descântători şi pe Haldei, ca să-i tălmăcească visul.

Observăm cum încă din cele mai vechi timpuri
oamenii acordau o imporantă funcţie revelatorie visului.
"Împăratul le-a zis: Am visat un vis; duhul îmi este
turburat, şi aş vrea să ştiu visul acela." [1] (Daniel cap 2,
ver. 3). Împăratul a visat un chip mare cu capul de aur,
pieptul şi braţele de argint, pântecele şi coapsele de
aramă, fluierul picioarelor de fier şi partea de jos lut
amestecat cu fier. Acest vis s-a dovedit profetic, deoarce
interpretarea lui din Daniel viza Imperiile care aveau să
se succeadă după cel Babilonian. Capul simboliza,
conform Daniel 2:37 împărăţia de aur al lui
Nabucadonosor, argintul pe cea a Medo-Persilor cu

[1] Biblia, Vechiul Testament, Traducere Dumitru Cornilescu, Editura
Life Publishers Romania

împăratul Cirus şi Darius, arama fiind simbolul
imperiului Grec ce s-a succedat după acesta, fierul,
simbolul puterii Romane, iar ultima dată fier amestecat
cu lut. Aşadar, visele nu aveau rolul de simple superstiţii
în trecut. Ele şi-au dovedit eficienţa sau şi-au împlinit
prevestirile, ceea ce i-a determinat pe oameni să dezvolte
o adevărată simbolistică a visului.

Apoi erau vise care se năşteau din mulţimea grijilor,
cum spunea regele Solomon în cartea Eclesiastul. Căci,
dacă visurile se nasc din mulţimea grijilor, prostia
nebunului se cunoaşte din mulţimea cuvintelor.[2]
(Eclesiastul 5:3) Dacă ţinem cont de acest lucru,
interpretarea viselor din punct de vedre psihanalitic,
freudian, este justificabilă. Omul se îngrijorează ziua şi
visează noaptea. Aşadar, explicarea viselor nu e decât
evidenţierea în planul conştient a grijilor de care nu e
conştient omul, evidenţierea obsesiilor şi a traumelor.
Omul în vis îşi organizează universul psihic.

Visul, prin caracterul său simbolic, prin faptul că
incoştientul reţine şi organizează anumite trăiri, fapte
care au avut o anumită importanţă afectivă, deschide
calea căutării unei imagistici sugestive prin recurgearea
la istoria mitologiilor, la acele simboluri ancestrale, prin
imaginile arhetipale, prin apel la legende şi folcolor şi
prin sondarea fără rezerve a oniricului, visul reprezintă o
importantă sursa de cunoaştere. Visul mai constituie o

[2] Biblia, Vechiul Testament, Traducere Dumitru Cornilescu, Editura
Life Publishers România

D
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cale de a codifica obsesiile, idealurile şi imaginea lumii
individuale.[3] Astfel, dacă într-un vis un subiect îşi
visează mama, aceasta poate fi o aluzie la anima
visătorului, adică la sfera sa afectivă, la latura sa
feminină. Mama din vis nu corespunde mamei biologice,
însă dorinţele iau forme în imagini simbolice.

Visul aduce la suprafaţă, într-o manieră simbolică,
expresii ale vieţii psihice a individului, ale
transformărilor sale interioare. Jung susţine că există
elemente ale visului la care visătorul nu poate aduce
asociaţii personale.[4] Acestea sunt simbolurile (vezi
secţiunea despre simboluri). În acest caz, analistul
trebuie să intervină cu erudiţia să-şi completeze lacunele
visătorului. Materialul asociativ provine din diverse
direcţii culturale: mitologie, religie, alchimie, folclor etc.

În pictura supraralistă, visul a reprezentat un izvor de
inspiraţie, mai mult chiar o forţă ocultă, având funcţia de
premoniţie. Artistul român suprarealist, Victor Brauner a
intitulat o pictură de-a sa Portret cu ochiul scos,, ceea ce
s-a dovedit a fi o premoniţie.

[3] Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri si arhetipuri culturale, Editura
Amarcord, TIMISOARA, 1994. p. 9

În 1930 se instalează la Paris, unde îl întâlneşte pe
Brâncuşi, care-l iniţiază în arta fotografică. În acest an
pictează Autoportretul cu ochiul scos, temă premonitorie.
În 1938 se întoarce în Franţa. La 28 august, pierde ochiul
stâng într-o dispută violentă care a avut loc între
Dominquez şi Esteban Frances. Victor Brauner,
încercând să îl apere pe Esteban, a fost lovit cu un pahar
aruncat la Dominquez: premoniţia s-a adeverit. [5]

Ca tehnică artistul se foloseşte de elemente din
mitologiile egipteană şi aztecă, din Cabala, din
numerologie, din ocultism..., picturile sale sunt în primul
rând rezultatul unor sondări în inconştient, unor
eliberări creatoare necontrolate, sunt pure viziuni. De
aici şi ambiguitatea lucrărilor. Există la Brauner un
ezoterism ludic, liber, o lume în care personajele-totem
par a se fi trezit metamorfozate[6].

Cel mai adesea, literatura recurge la motivul visului
oracular, prin care este pregătit un episod definitoriu,
momentul culminant sau deznodământul operei. De
asemenea, visul oracular este pus la originea creaţiei;
motivul visului trimis de Dumnezeu subliniază
caracterul sacru al artei; în Mănăstirea Argesului,
Manole construieşte sub imboldul unei şoapte de sus şi
sub impresia unui vis destinal.

http://artcomview.blogspot.com/2010/08/autoportet-
cu-ochiul-scos-victor.html

[4] Apud. http://www.carl-jung.info/simbolism.html accesat
06.28.2010
[5] accesat 07.15.2010
[6]http://ciprianmacesaru.blogspot.com/2008/12/brauner-
autoportret-cu-ochiul-scos.html
accesat. 07.15.2010 Pentru mai multe date biografice despre artistul
Victor Brauner, roman avangardist din cercul lui Tristant Tzara de la
Zurich, vezi blogul lui ciprianmacesaru.
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Gabriella ROSSITTO
( Catania, 1961)

ocuieşte şi  predă în localitatea
Palagonia, prov. Catania.
Prima sa culegere de poezii, Il

bianco e il nero a fost tipărit în urma
câştigării premiului literar I
SIRACUSANI în anul 2002. I-au mai
fost decernate premiile literare:
Katana, 1986, For-misano 1989, La
tammorra d’argento e I veli della
luna 2008. A publicat culegerea
Segrete stanze( în 2008, Editrice
Akkuaria, Catania), urmată în 2009
de culegerea Atelier, în format e-book
( Edizioni Arpanet, Milano).
Culegerea în dialect Russania a fost
publicată drept urmare a câştigării
Premiului Martoglio 2010. A
colaborat cu Biblioteca Comunală din
Palagonia, promovând pro-iectul
„Născuţi pentru a citi”, concepând şi
îngrijind prima ediţie a Premiului
Literar „Parole in libertà”. Face parte
din juriul premiilor literare Zenone,
Fortunato Pasqualino, Emilio Greco.

Gabriella Rossitto este prezentă
cu povestiri şi poezii în câteva
antologii poetice: Incontri, L’eco del
vento, Le parole del desiderio, I
contemporanei, Olympia; D’acqua è il
mio nome, Il femminile dai mille nomi, I

veli della luna (Editrice Akkuaria);
Cinema, Profumo, Eros e amore, Fedeltà
e tradimento (Edizioni Arpanet).
Volumul Il bianco e il nero ne duce cu
gândul la conceptele argentinianului
de origine calabreză Ernesto Sabato
(decedat pe 30 aprilie 2011, cu câteva
zile înainte de a împlini 100 de ani),
în cazul de faţă, la disocierea între
scriitura diurnă şi nocturnă, existente
paralel sau simultan în interstiţiile
versurilor.

Pe de-o parte poeta se străduieşte
să înţeleagă şi să interpreteze din
perspectiva mileniului trei lumea,
tipologiile şi temele etern umane,
cum ar fi exilul lui Ulise sau jertfa lui
Prometeu, să-şi proiecteze destinul
individual în personaje precum
Medeea, sau în peisaje mirific-mitolo-
gice (ut pictura poesis), să justifice
căderea în păcat a cuplului pri-
mordial (descoperindu-şi firea şi
trupurile de foc, dor, abandon, apar-
ţinătoare cerului, armoniei, absolutu-
lui, Adam şi Eva n-au fost destul de
puter-nici spre a se opune iubirii), pe
de altă parte încearcă să-şi trăiască
poezia ca pe-o viaţă obişnuită, plină
de iluzii, osândă, chin, boală şi

rugăciune, numai că la un moment
dat poezia se substituie vieţii poetei,
„furându-i-o”. Este destinul univer-
sal al poetului, rezumat magistral şi
de Virgil Mazilescu, în memorabilele
versuri „am inventat poezia şi nu
mai am inimă”.

Scriitura nocturnă a poetei în-
seamnă onirism (o secţiune a cărţii se
numeşte chiar Visul), coşmar cu
asasini, metamorfoză, zbor letal à la
Icar (visul de ceară/se topeşte/în
îmbrăţişarea soarelui),  cimitir al
derealizării de-a lungul aleilor de
glicină şi aur. Aparent ermetică,
datorită structurii ei intens aforis-tice
(amintind de acele motteti montali-
ene), poezia Gabriellei Rossitto este
un repertoriu de meditaţie şi afec-
tivitate umană, dar şi unul de atitu-
dine în contra lucrurilor respingă-
toare, monstruoase, ostile omului şi
existenţei lui, tema centrală fiind
totuşi relaţia literatură-viaţă şi riscul
dependenţei sau al identificării artis-
tului cu propria creaţie.

Traducere şi prezentare de Geo VASILE

L
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Icaro
Mi sveglio angelo

Ho lunghe ali di uccello
Stammattina

Ma il sogno di cera
Si scioglie

Nell’abbraccio del sole.

Inchiostro
Se questo inchiostro

È veleno
Che bevo per arsura

Che consumo
Mentre mi consuma

Allora le parole
Sono lenimento

Il necessario antidoto
Al dolore

E bevo e mi avveleno
E ancora bevo

Per non morire ancora.

Icar
Mă trezesc înger

Am aripi lungi de pasăre
În dimineaţa asta

Dar visul de ceară
Se topeşte

Îmbrăţişat de soare.

Cerneală
Dacă această cerneală

E otrava
Ce-o beau pentru arsuri

Ce-o înghit
În timp ce mă mistuie

Atunci cuvintele
Sunt alinarea

Antidotul trebuincios
La durere

Şi beau şi mă otrăvesc
Şi tot beau

Ca să nu mor încă.
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Puzzle
I frammenti di me
Giacciono attorno

Non numerati

Li osservo
Con inutile attenzione

Per quanto paziente
Un dio

Non saprebbe ricomporli

Nero
Settembre
Guerra in nome di chi

In nomedi un dio
E quale dio

Oscuro e irascibile
Arma  i pensieri

Coltiva l’odio
Come grano

Accresce la distanza
Quale dio

Potrebbe condividere
Il progetto

Di morte sovrapposta
Ad altra morte

Puzzle
Fărâmele ce mă compun

Zac jur împrejur
Împrăştiate

Mă uit la ele
Absolut zadarnic

Oricât de răbdător
Un zeu

n-ar reuşi să le recompună.

Septembrie
Negru

Război în numele cui
În numele unui zeu

Şi care zeu
Obscur mânios

Îşi înarmează gândurile
Cultivă ura
Ca pe grâu

Sporeşte depărtarea
Care zeu

Ar putea să împărtăşească
Planul

Unei morţi suprapuse
Altei morţi.
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L’amica
Capire

Da una frase appena

Sei come me
Ti conosco amica
Perché sei quello
Che mi manca
La parte oscura
Che la notte cerca
La casa antica

Abbandonata all’edera
La spiaggia dell’approdo

Il paese sognato
E poi perduto

Ti so
Come mappa del cuore

Aperta a mezzo.

Prietena
Să-nţelegi

Doar dintr-o simplă frază

Îmi semeni leit
Te recunosc drept prietenă

Fiindcă eşti ceea ce
Îmi lipseşte

Partea întunecată
Care caută noaptea

Casa străveche
Îngropată în ederă

Plaja debarcării
Ţinutul visat
Şi apoi pierdut

Te ştiu
Ca pe o hartă a inimii
Deschisă la mijloc

Gabriella Rossitto şi Geo Vasile
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Bogdan Constantin DOGARU

Societatea Secretă
Eteria la Focşani –
1821

a 1812 comunitatea elenă din Moscova înfiinţează,
sub auspiciile contelui Ioan Capodistria, ministru
de externe al Rusiei Ţariste, loja Phoenix. Ceva

mai târziu, la 14 septembrie 1814, la Odessa, va lua
naştere Filiki Eteria (Societatea Prietenilor). Aceasta era
o societate secretă de extracţie masonică, fiind
considerată o ramură a lojii Phoenix de la Moscova. De
altfel pe steagul de luptă al eteriştilor figura Pasărea
Phoenix. Mai târziu, după cum ştim, Capodistria va
dezavua Eteria deoarece acţiunile lui Ipsilanti scăpaseră
oarecum de sub controlul Francmasoneriei.

Cei 3 membri fondatori ai Eteriei au fost: Nikolaos
Scoufas (care se afla în legătură cu Konstantinos Rados
ce fusese iniţiat în Carbonarism1), Emmanuil Xanthos
(iniţiat în loja din Lefkada – „Societatea Constructorilor
Liberi din Sfânta Mavra”) şi Athanasios Tsakalov
(membru fondator al societăţii Hellenoglosso
Xenodocheio – „Hotelul Vorbitorilor de Greacă” ce luase
fiinţă cu puţin timp înainte, dar tot în acelaşi an, la Paris,
societate secretă considerată o precursoare nefericită a
Eteriei). Aşadar Eteria a fost puternic influenţată de
Carbonarism şi Francmasonerie.

În fruntea Eteriei se afla aşa – zisa Autoritate
Invizibilă, alcătuită din cei 3 membri, care a fost încă de
la început înconjurată de secret şi mister. Cu timpul,
numărul membrilor Autorităţii Invizibile a crescut la 12,
la 1818 ea fiind redenumită Autoritatea Celor
Doisprezece Apostoli. S – a trecut la iniţieri masive nu
numai în rândul celor de origine greacă, personalităţi
precum Tudor Vladimirescu sau eroii mişcării naţionale
pentru eliberarea Serbiei, Miloş Obrenovici şi
Karagheorghe Petrovici devenind membri. Domnitorul

1 Vezi Noi dezvăluiri arhivistice referitoare la mişcarea carbonarilor italieni şi
români de la începutul secolului al XIX-lea, M.N.Rusu & Liviu
Pendefunda, revista Contact international 2, 3: 29-31, 1992 (n.r.)

Moldovei, Mihail Şuţu va fi iniţiat şi va intra, la rândul
său, în Eterie, societatea căpătând un caracter
cosmopolit, specific fraternităţii francmasonice.

Tot la 1818, Eteria îşi va muta sediul din Odessa la
Constantinopol, conducerea ei fiind preluată de
Alexandru Ipsilanti. Societatea avea o structură
piramidală, în vârf aflându – se Autoritatea Invizibilă.
Nimeni nu trebuia să ştie, şi nici măcar nu avea voie să
întrebe, cine a creat organizaţia. Membrii ei se întruneau
într – un „Templu” care avea 4 grade de iniţiere: Fraţii
(Vladimes), Recomandaţii, Preoţii (responsabili doar cu
iniţierile) şi Păstorii2.

În fondul arhivistic Rosetti Roznovanu de la
Arhivele Naţionale ale României, există un document în
limba greacă referitor la jurământul şi ritualul de iniţiere
al celor care intrau în Eterie. Acesta a fost tradus în
română şi publicat într – un volum de documente3

privind Revoluţia de la 1821, datat aproximativ - 1815.
După cum se va putea observa, ceremonia de iniţiere a
profanului, conţine două componente sacre:
jurământul în faţa preotului ortodox şi iniţierea
propriu – zisă, ocultă:

Dacă ai să cunoşti un grec care iubeşte în mod sincer
libertatea patriei şi este om bun şi că nu este membru al
vreunei alte societăţi secrete (...) atunci îi promiţi că îl vei
primi în Eterie. Mai întâi îl faci frate de cruce cu Sfânta
Evanghelie şi cu semnele (în caz că te afli departe de patrie,
adică de Grecia, şi nu poţi să – l faci cu preot); atunci îi explici
semnele şi cuvintele şi acesta este dator să se facă frate de cruce
cu orice membru al Eteriei.(...) După trei sau mai multe zile, îl

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Filiki_Eteria şi
http://www.balkanalysis.com/blog/2006/09/28/freemasonry-in-
greece-secret-history-revealed/, 15.02.2012.
3 *** Documente privind Istoria României. Răscoala din 1921. Eteria în
Principatele Române, vol. IV, Ed. Academiei R. P. R., Bucureşti, 1960, p.
39 – 46.

L
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prezinţi unui preot, căruia îi spui că vrei ca acest om să jure
dacă cele ce spune în legătură cu o chestiune cunoscută sunt
adevărate (şi aparte, ca să nu audă preotul), îi spui
jurământul şi acesta îl repetă de trei ori cu glas tare, apoi
îl întrebi cu glas tare în auzul preotului dacă cele repetate de
trei ori sunt adevărate şi el va răspunde: „sunt şi vor fi
adevărate şi pentru garantarea promisiunilor mele jur pe
Sfânta Evanghelie”. Preotul are să – l întrebe la fel, şi după ce
va răspunde din nou la fel, îl pune să jure după legea bisericii
(pentru grecii care se află departe de Grecia, se admite, în lipsă
de preot ortodox, să fie luat pentru jurământ un preot al
bisericii de apus).

După depunerea jurământului îl iei într – un loc ascuns
şi – l spovedeşti, după ritul stabilit pentru spovedanie,
în mod amănunţit şi cu multă exactitate. Îi spui să se
gândească bine dacă este vrednic şi are tăria să păstreze
secretul chiar cu pericolul propriei lui vieţi, dacă aşa se va
întâmpla, fiindcă cele ce are să afle sunt lucruri sfinte şi de aci
atârnă soarta neamului însuşi şi că, intrând în Eterie, trebuie
să aibă în faţa ochilor moartea şi toate chinurile cumplite şi pe
lângă acestea şi nevoia la care este supus de a ucide pe
călcătorul legilor Eteriei, oricare ar fi el,  fără să excepteze pe
rudele cele mai apropiate, în sfârşit trebuie să se gândească că
orice alt legământ sau obligaţie ar avea, ar fi nimic faţă de
legământul Eteriei şi încă dacă socoate că nu este vrednic să ia
o hotărâre în privinţa aceasta, mai are timp să se răzgândească
şi să renunţe a deveni membru al Eteriei. (...) Îi dai întâlnire
pentru a doua zi ca să – i comunici câteva articole şi să – i spui
să aducă o mică lumânare galbenă; acestea trebuie să se facă
într – o noapte, cu multă băgare de seamă, ca să nu trezească
nici cea mai mică bănuială. În cursul zilei nu este iertat să ai
cu el lungi conversaţii.

Primul jurământ: „Jur în numele adevărului şi al
dreptăţii, în faţa fiinţei supreme să păstrez (chiar cu sacrificiul
vieţii mele şi suportând chinurile cele mai cumplite) secret
întru – totul şi în puterea libertăţii taina, care urmează să mi
se dezvăluie, şi să spun adevărul la orice voi fi întrebat. (...)

Alexandros Ipsilantis

După o zi – două veniţi tăcuţi într – un loc sigur şi mai
întâi pui pe masă o icoană, pe care convertitul lasă lumânarea
sa. Apoi îi spui că, dacă nu socoate că are destulă tărie în el,
mai are încă timp să renunţe, deoarece din legământul în care
intră numai moartea va putea să – l elibereze şi că peste puţin
timp nici pocăinţa sa nu va putea fi iertată. După aceasta
îngenunchiază numai cu genunchiul drept lângă masă şi după
ce va fi făcut de trei ori semnul cinstitei cruci, îi dai să sărute
icoana şi să pună pe ea palma lui dreaptă deschisă şi tu aprinzi
lumânarea galbenă şi stingi orice altă lumină. Îi dai apoi
lumânarea, pe care o ia şi o ţine cu mâna lui stângă şi îi spui:
„această lumânare este singurul martor, pe care nenorocita
noastră patrie îl ia, când fiii ei depun jurământul libertăţii”, şi
după ce vei face o dată semnul însufleţitor al crucii, începeţi,
tu să citeşti, iar el să repete jurământul cel mare, cu tot
respectul cuvenit, pentru un lucru aşa de sfânt şi aşa de măreţ.
După ce veţi termina jurământul şi transcrierea lui, vei pune
mâna ta dreaptă pe umărul lui stâng şi cu mâna stângă vei
ridica icoana, pe care el o ţine cu mâna lui dreaptă, şi spui
următoarele ... în faţa adevăratului Dumnezeu, care este
nevăzut şi prezent pretutindeni, care este drept şi răzbunător
al oricărei călcări şi care pedepseşte răutatea, după legile
Eteriei Prietenilor şi în baza puterii date de marii preoţi din
Elevsina, consfinţesc pe ... originar din ... de ani ... de profesie
... şi admit ca să fie membru, precum am fost şi eu admis în
Eteria Prietenilor.

După consfinţire se stinge lumânarea cea galbenă şi îi
atragi atenţia să o păstreze bine, fiindcă din nou are s – o
întrebuinţeze, şi mai mult ca să ducă cu el pe martorul
promisiunilor lui date sub jurământ şi că altădată îi vei arăta
literele şi semnele Preoţilor.
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Marele jurământ: „Jur în faţa Dumnezeului adevărat de
bună voie că voi fi credincios Eteriei întru totul şi pentru
toate. Nu voi face cunoscut nimic din semnele sau cuvintele ei,
nici nu voi lăsa să se înţeleagă vreodatăcă eu ştiu ceva de
acestea, nici rudelor mele, nici duhovnicului meu, nici
prietenilor mei. Jur că în viitor nu voi intra în nici o altă
societate, oricare ar fi ea (...) Jur că niciodată nu voi
întrebuinţa forţa ca să fac cunoştinţă cu un tovarăş, ci voi avea
deosebită grijă ca să nu greşesc şi să se întâmple ceva
contrariu. Jur că oriunde voi găsi pe vreun tovarăş să – l ajut
cu toată puterea şi situaţia mea, să am respect faţă de el şi să –
l ascult dacă este mai mare în grad şi chiar dacă s – ar
întâmpla să fi fost mai înainte duşmanul meu, cu atât mai
mult îl voi iubi şi îl voi ajuta cu cât ura mea era mai mare. Jur
că, precum şi eu am fost admis în Eterie, voi primi fraţi, voi
întrebuinţa orice mijloc şi voi stărui până când mă voi
convinge că este într – adevăr un grec înflăcărat şi apărător al
nefericitei noastre patrii, un om virtuos şi bun, vrednic să
păstreze secretul şi să iniţieze şi pe alţii. (...) Jur că niciodată
nu voi întreba pe nici un eterist ca să aflu cine l – a
introdus în Eterie, nici eu nu voi descoperi, nici nu voi da
să se înţeleagă cine m – a primit, şi în caz că voi
cunoaşte semnul de pe diploma cuiva, mă voi face că nu
l – am cunoscut. Jur că voi căuta totdeauna să fiu drept în
purtarea mea, credincios în religia mea, fără să dispreţuiesc
cele străine, voi da totdeauna exemplu bun, voi ajuta şi sfătui
pe cel bolnav, pe cel nenorocit şi pe cel neputincios, voi
respecta justiţia, obiceiurile, tribunalele, pe conducătorii ţării

în care trăiesc. În sfârşit, jur pe tine, o sfântă şi nenorocită
patrie!” (...)

A doua zi îi explici mijloacele de recunoaştere numite ale
Recomandaţilor şi literele Preoţilor; îi dai să – şi copieze prima
învăţătură, primul jurământ, articolele primei spovedanii,
scopul Eteriei, continuarea învăţăturii, marele jurământ.
După copiere, care trebuie să se facă cu literele preoţilor în
regulă şi cu atenţie (...)Apoi îi spui că este dator să ofere
Eteriei o sumă de bani, după cum îl îndeamnă patriotismul
său. Împreună cu banii trebuie să – ţi dea şi o scrisoare (...)
După ce ai să vezi că scrisoarea cuprinde toate elementele
necesare, îi spui să pună două semne pe care le vrea el, dar
bine scrise, să nu fie nici prea mici, nici prea mari; primul ...
cel al dedicaţiei, n – are să – l întrebuinţeze niciodată,
întrebuinţând numai cel de – al doilea, al iniţierei. (...)

După copierea învăţăturii de până aici, îi vorbeşti de
Recomandaţii, ale căror semne caracteristice i – au fost
explicate, că ei formează o tagmă în Eterie şi sunt numiţi
astfel; ei au drept dovadă că fac parte din Eterie o scrisoare care
se numeşte „scrisoare de recomandaţie”, iar cea a Preoţilor se
numeşte „scrisoare de superioritate”; de aceştia nu se ştie
decât că fac parte din Eterie, că sunt însărcinaţi să recomande
pe iubitorii de patrie ca să se ocupe de siguranţa membrilor, ca
să aibă grijă de orice lucru folositor ideii, dar ei nu ştiu că
există şi fraţi de cruce. Eteristul cu gradul de preot trebuie
să fie foarte atent ca să nu dea acestora să înţeleagă ceva mai
mult, deoarece ei nu ştiu altceva decât că este o societate care
are grijă de binele obştesc al neamului. Şi după ce prin
mijlocul stabilit, cum se arată mai jos, va întreba pe unul, pe
care l – a cunoscut drept recomandat, dacă este Preot, şi va
vedea că el nu ştie ceva mai mult, este dator în conversaţia lui
cu el să facă în aşa fel, fără să trezească interes, să afle numele
mamei lui, pe care trebuie să – l întipărească bine în memoria
lui. După ce au trecut câteva zile să – i ceară „scrisoarea de
recomandaţie”; el nu poate să i – o dea decât cerând mai întâi
de la el „scrisoarea de superioritate” de Preot, pe care acesta
are s – o arate de departe şi astfel după aceasta va lua
„scrisoarea de recomandaţie” ca s – o controleze, pe verso
scrisorii este scris numele mamei lui cu literele Preoţilor, cel
Recomandat nu ştie deloc ce înseamnă aceste litere şi nici
altcineva nu poate să ştie decât numai acela care le – a scris. O
mai mare cercetare decât aceasta nu este permis unui Preot să
facă unui Recomandat, nici să stea de vorbă cu el în legătură
cu Eteria. Dar dacă din nefericire va întâlni pe cineva al cărui
nume din „scrisoarea de recomandaţie” nu se potriveşte cu
acela pe care l – a aflat de la el, îndată trebuie să bănuiască că
este vorba de înşelătorie şi este de datoria lui să cerceteze bine
întreaga lui purtare, situaţia lui, legăturile lui, însemnând
„scrisoarea de recomandaţie” şi tot ce a aflat de la el şi de la
alţii cu exactitate despre el şi să le trimită fără întârziere şi pe
cale sigură, prin mijloacele stabilite de Eterie, fără să neglijeze
să înştiinţeze şi mai târziu Eteria, până când ea va lua
măsurile necesare şi va face să înceteze această situaţie. (...)

În sfârşit îi spui că Preoţilor din Eterie nu le este iertat
să recomande pe cineva Eteriei, cu toate că aceştia sunt
cu mult superiori în grad Recomandaţilor; de asemenea nu
le este iertat să facă pe cineva Frate de cruce, decât numai pe
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acela, pe care l – au socotit vrednic să se facă Preot al Eteriei şi
pe care mai târziu au să – l iniţieze şi astfel îl vor primi în
Eterie, precum a fost şi el admis, sau acela care a fost făcut
Preot şi n – a găsit prilej să se facă frate de cruce.

După aceasta îi explici timpul4 Eteriştilor pe care să nu – l
întrebuinţezi decât numai ... „efodiasticon” al tău, cu care
acesta semnează pe a lui, iar tu semnezi precum s – a stabilit ...
Apoi îi explici semnele şi cuvintele Preoţilor, afară ... de modul
trimiterii scrisorilor şi al banilor, din care fiecare
opreştecheltuielile făcute de el; de asemenea îl înştiinţezi că
dacă va găsi un alt Preot, să arate acestuia întreaga lui iniţiere
scrisă, ca să controleze dacă este întocmai şi perfectă, ca să
înştiinţeze şi să ceară îndreptarea ei, de la început, dacă vreun
paragraf este incomplet. Îi mai spui că Preotul poate să
renunţe la un iniţiat şi să înceteze să – l iniţieze şi să – i
explice mai departe până la marele jurământ. În caz că are
bănuieli cu privire la credinţa şi sinceritatea opiniilor lui, cu
toate că avea datoria să se asigure mai înainte de vrednicia lui,
poate să facă aceasta chiar şi după marele jurământ, fără să
supere prea mult Eteria. Dacă însă se va vedea silit să
înceteze iniţierea pe la sfârşit, din cauza răutăţii prea
mari a individului, pe care din nevrednicie n – a putut s –
o cunoască la timp, atunci va fi judecat şi pedepsit cu
privaţiunea drepturilor lui de Preot şi nu va putea fi
înaintat niciodată la un grad mai mare. Pedeapsa
păcatului nu poate fi micşorată, nici Preotul nu poate fi
iertat de tot, decât  prin executarea rapidă ... Măsuri
hotărâtoare trebuie să ia pentru siguranţa în genere a Eteriei şi
în special pentru fiecare membru, înştiinţând cu rapiditate pe
superiorul sau inferiorul, sau Conducerea, sau dacă este cazul
pe alt Preot, este neapărata lui datorie să ajute Eteria cu toate
puterile lui. Într – acest fel se ajută reciproc şi Preoţii şi
Recomandaţii când este vorba de cercetarea unei înşelăciuni
(...)

4 Istoricul care a făcut traducerea documentului pune un (?). În fapt
este vorba despre cronologia masonică.

Emblema Societăţii Secrete Eteria

În sfârşit îi spui că în orice situaţie de jenă, fericire,
persecuţie sau nenorocire s – ar afla, se va conduce după legile
fundamentale pe care le – a dictat şi le – a pus la cale întregul
sistem al Eteriştilor.  Şi care sunt: marele patriotism, virtutea,
siguranţa generală şi specială şi folosul Eteriei, devotamentul
total al tuturor membrilor în genere faţă de ea, şi iubirea,
credinţa şi ajutorul tuturor membrilor între ei pentru
păstrarea şi punerea în acţiune a principiilor fundamentale ale
Eteriei.

La sfârşitul ceremoniei, candidatul la iniţiere depu-
nea jurământul final:

Jur ca om cinstit care doresc fericirea compatrioţilor mei,
de care depinde şi a mea prosperitate, pe tot ce am mai sfânt şi
mai scump pe lume! Deoarece, de bună voie am intrat în Eterie
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şi de bună voie am promis cu jurământ că le voi păzi întocmai,
voi fi credincios în tot timpul vieţii mele în tot ce priveşte în
general Eteria şi în special fiecare membru al ei, şi în orice
ocazie a nestatorniciei omeneşti mă voi afla, mă voi conduce
după principiile fundamentale, care sunt arătate în învăţătura
care mi – a fost încredinţată şi toate acestea se înţeleg în toată
puterea cuvântului.

După jurământ îl săruţi şi îl laşi să meargă unde i – a fost
scris de soartă.

Cele două runde de aşa - zise spovedanii, de după
primul, respectiv marele jurământ, constau într – o serie
de întrebări adresate profanului în curs de iniţiere şi se
refereau la date de stare civilă, ocupaţie, relaţiile cu rude
şi prieteni, calităţi şi aptitudini.

Observăm că la suprafaţă ceremonia iniţierii îmbrăca
o haină religioasă, ortodoxă, în timp ce, în esenţă, fodul
rămânea ocultat.

Deşi în Focşani existau în mod sigur persoane
iniţiate în Eterie care erau afiliate probabil Eforiei de la
Galaţi, totuşi oraşul nu a putut trece sub controlul
acesteia datorită puternicei reţele de spionaj înfiiinţată de
agenţii otomani în localitate. Ca dovadă avem scrisoarea
domnului Moldovei, Mihail Şuţu, din 15 februarie 1821,
adresată lui Ipsilanti:

Prea luminate şi prea dorite frate (...),

Am dat căpitănia ţinutului Bacău lui Kolocotronis, cea a
ţinutului Piatra lui Naum şi cea a ţinutului Suceava lui
Orfanos, iar celelalte şase le – am dat serdarului Eftimie şi
căpitanului Vasile, câte trei de fiecare, ambii fiind iniţiaţi în
Eterie; deci un număr de nouă căpitănii au fost date în felul
acesta frăţiei. (...)

Nu a fost posibil să se dea şi căpitănia de la
Focşani. Cauza este următoarea: în Focşani, în afară de
o mulţime de boieri mici care spionează cea mai mică
mişcare, mai ales după drama din Ţara Românească,
locuieşte şi un oarecare negustor turc capanlâu, numit
Hagi Ismirliu, care pe timpul lui Scarlat Vodă a ajuns să
obţină peste patru sute de scutelnici străini şezători în
târgul Focşani şi în satele Putnei. Deci dacă Orfanos ar
fi făcut acolo înscrieri, desigur ar fi fost trădat lui
Ismirliu de oamenii acestuia care ar fi fost atraşi de
Orfanos, fiindcă ei sunt foarte bine trataţi de stăpânul
lor, încât în mod sigur ar fi denunţat acţiunea. Ismirliu
este stimat la Constantinopol şi are trecere la capan şi
pe lângă paşa din Brăila. Aceasta m – a silit să nu dau
căpitănia din Focşani unui frate, ca să nu facem un pas
greşit şi greu de îndreptat5.

Scrisoarea nu a mai ajuns la Ipsilanti dar motivaţia
acţiunilor sale este explicată de Mihail Şuţu într – o altă
scrisoare din 16 februarie 1821: Am primit mult iubita
frăţească d – voastră scrisoare din 30 ianuarie (...) Cei
trei oameni ai d – voastră au fost orânduiţi la cele trei
poteri din Bacău, Piatra şi Suceava. Motivul pentru care
n – a fost posibil să fie numit unul dintre ei la Putna, se
arată în scrisoarea alăturată, care fusese pregătită şi din
cauza unor neorânduieli, care au tulburat totul aici, am
întârziat s – o trimit, şi sper, prea iubite, să înţelegi că
din motive de interes obştesc, potera din Putna nu
trebuia dată6.

La 7 martie Ipsilanti sosi la Focşani unde se opri
câteva zile aşteptând pe eteriştii care veneau din
Basarabia şi din Odessa. Aici îl aştepta Caravia şi
Arghirocastru cu 200 eterişti şi câteva tunuri luate de la
Turcii din Galaţi. Tot aici se strânseseră mulţi juni greci
din familii nobile ce părăsiseră băncile universităţilor ca
să se înroleze sub steagul libertăţii. Ipsilanti a format din
ei un detaşament aparte denumit Batalionul Sacru,
membrii săi fiind denumiţi Ierolohiţi. Aceştia formau o
unitate de elită pedestră asemenea Batalionului Sacru al
Thebanilor. Cocarda lor era tricoloră precum steagul iar
uniforma era neagră, simolizând doliul pentru patria lor
asuprită, de unde şi denumirea lor de Mavrofori. Atât pe
stindardul de luptă cât şi pe căciulile lor se regăsea
imaginea unui craniu uman (cap de mort) cu două oase
încrucişate dedesubt. Deviza tinerilor greci era: Moarte
sau Libertate ! Ca arme aveau puşca şi suliţa. Coman-
dant al batalionului a fost numit Grigore Cantacuzino.

5 *** Documente privind Istoria României. Răscoala din 1921. Eteria în
Principatele Române, vol. IV, Ed. Academiei R. P. R., Bucureşti, 1960, p.
121.
6 Ibidem, p. 124.
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Cavaleria lui Ipsilanti, în schimb, avea o uniformă
asemănătoare hussarilor şi ullanilor ruseşti.

Batalionul Sacru va depune jurământul de credinţă
la Biserica Mănăstirii Sfântu Ioan din Focşani:

Ca creştin ortodox şi fiu al Soborniceştii şi Apostoliceştii
noastre Biserici, Jur, în numele Atotputernicului nostru
Dumnezeu, în numele Domnului nostru Isus Hristos şi al
Sfintei Treimi, să rămân credincios religiei şi patriei mele ! Jur
să mă unesc cu toţi fraţii mei creştini pentru liberarea patriei
noastre !

Jur să vărs şi această ultimă picătură din sângele meu
pentru religia şi patria mea ! Să mor cu fraţii mei pentru
libertatea patriei şi a credinţei mele; să ucid chiar şi pe fratele
meu dacă îl voi simţi trădător al patriei; să mă supun
comandantului pentru patria mea; să nu caut înapoi până ce
nu voi goni mai întâi pe duşmanul patriei şi al credinţei mele;
să iau armele la orice împrejurare îndată ce voi afla că
comandantul meu porneşte contra tiranilor şi să înduplec pe

toţi prietenii şi cunoscuţii mei a mă însoţi; să privesc
totdeauna cu ură şi dispreţ pe turci, vrăjmaşii noştri; să nu las
armele mai înainte de a – mi vedea patria liberă şi pe vrăjmaşii
ei nimiciţi; să – mi vărs sângele pentru ca să înving pe

inamicii credinţei mele sau să mor ca martir
pentru Isus Hristos.

În fine, Jur pe înfricoşata taină a Sfintei
Cuminecături că mă mulţumesc să fiu lipsit
de Sfânta Împărtăşanie în ultima oră a vieţii
mele dacă nu – mi voi îndeplini toate
făgăduinţele pentru care am jurat înaintea
icoanei Domnului nostru Isus Hristos !

După depunerea jurământului
sacru, mavroforii au intonat Marseilleza
(în fapt o variantă a acesteia, adaptată
de Rigas Velestinul de origine aromân).

Tot la Focşani, Alexandru Ipsilanti
adresează o proclamaţie către românii
din Valahia, la 13 martie 1821:

Bărbaţi Daci !
Astăzi las binecuvântatul pământ al

Moldovei şi calc pe pământul iubitei voastre
patrii. Cu braţe deschise şi cu lacrimi de
bucurie ne – a primit iubitorul de libertate,
poporul Moldaviei; aceleaşi sentimente
aştept a vedea şi în nobilii fii ai Daciei.

Bărbaţi Daci, ducându – mă unde
glasul patriei mele mă chiamă, viu şi către
voi ca un vestitor al neatârnării şi fericirii
voastre politice. Veacuri destule sărmana
voastră Patrie, plecându – şi grumazul la
neomenosul jug al sălbaticului despotism,
pierduse şi acele rămăşiţe ale drepturilor ei,
pe când tirania Domnilor voştri tâmpise
facultăţile voastre spirituale şi slăbise acel
caracter al naţionalităţii cu care în vechime
aţi putut conserva neatârnarea politică şi a
vă împotrivi atâţia ani la năvălirile
neîmpăcaţilor inamici ai omenirii.

În sfârşit ora redobândirii libertăţii
voastre a sunat ! Voi naţiune mare, mare
pentru strămoşeştile ei izbânzi, mare pentru
nepilduita mărinimie în timpul nenoro-
cirilor ei, aleargă în strălucita carieră a

neatârnării şi nu este departe a culege fructul vitezelor şi
glorioaselor lor lupte. Voi ce mai aşteptaţi ? Când veţi putea
găsi timpul mai favorabil pentru recîpătarea sfintelor voastre
drepturi, călcate de atâtea veacuri ? E timpul, amicii mei Daci,
să vă deşteptaţi. E timpul să simţiţi şi să cereţi fireştile şi
politiceştile voastre drepturi pe care natura le – a dat omului,
şi pe care societatea politică e datoare să le apere şi să le
asigure. Fiţi încredinţaţi că a trecut timpul când vocea
poporului era puţin ascultată de cei puternici. Astăzi vedem pe
însuşi capii naţiilor dând de bună voie drepturile cuvenite
popoarelor şi silindu – se a satisface dreptele lor dorinţe.

Bărbaţi Daci, în trecera mea prin scumpa voastră patrie
cea dintâi grijă a mea va fi a păzi acea ostăşească bună ordine
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(disciplină) pe care e dator a o păzi vouă naţiune însufleţită de
generoasele sentimente ale patriotismului şi ale libertăţii. Sunt
încredinţat că şi noi vom întâmpina din parte – vă vouă
amicală primire şi astfel precum se cuvine unor bărbaţi ce se
luptă pentru fericirea obştească.

În urbea de pe Milcov va sosi şi sârbul Mladden care
servise în armata rusă şi care îi promite lui Ipsilanti că îl
va ajuta cu un corp de oaste format din bulgari de 4000 –
6000 de oameni dacă acesta va trece Dunărea. De
asemenea, o delegaţie din Basarabia sosită la faţa locului
îi promite sprijin în cai şi oameni.

De la Focşani, conducătorul Eteriei va trimite, prin
intermediul poliglotului Ipitis, scrisori către oamenii
politici din Franţa şi Germania pentru a spijini cauza
grecilor7.

Plecând din Focşanii Moldovei generalul Alexandru
Ipsilanti va trece în Ţara Românească. Însă, pe tot cursul
derulării evenimentelor legate de Revoluţia de la 1821,
Focşanii vor rămâne o importantă bază de acţiune şi de
aprovizionare. Într – o scrisoare din 9 aprilie 1821, Al.

7 C. D. Aricescu, Istoria Revoluţiunii române de la 1821, Ed. Tipografiei
Române G. Ghitiu şi I. Theodorian, Craiova, 1874, vol 1. p. 154 – 156 şi
vol. 2, p. 99 – 101. Vezi notele XLIII şi XLIV.

Xilos îi comunică lui Xantos că în zona târgului de pe
Milcov se află aproximativ 1000 de ostaşi8.

Implicarea egumenului şi a călugărilor de la
Mănăstirea Sfântu Ioan din Focşani în Eterie este
confirmată şi de o relatare târzie, din 1898, a senatorului
de Putna Ioan F. Robescu care vorbind despre acest
sacru templu menţionează faptul că era altă dată asilul
tutulor nenorociţilor greci în timpul Etheriei. Legenda
spune că la anul 1821, 19 căpetenii heterişti greci, pe cari
îi goneau turcii despre Brăila au fost decapitaţi înaintea
monastirei9.

Din nefericire, la 1821, în cursul luptelor dintre
eterişti şi turci, Oraşul Focşani a fost incendiat, căzând
pradă focului o mare parte din casele locuitorilor,
evenimentul fiind unul de tristă amintire.

8 *** Documente privind Istoria României. Răscoala din 1921. Eteria în
Principatele Române, vol. IV, Ed. Academiei R. P. R., Bucureşti, 1960, p
186.
9 Monitorul Oficial al României nr. 266/4 martie 1898, partea a III – a. Vezi
şedinţa Senatului din 24 februarie 1898, p. 376.
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Horia NESTORESCU-BĂLCEŞTI

Cele 44 de zile
ale lui Bălcescu
la Palermo
(continuare din numărul trecut)

Ecouri târzii
(2003)

a 15 noiembrie 2003, preşedintele Consiliului
Judeţean Vâlcea Iulian Comănescu aflat la o
Reuniunea pe tema «Patrimoniul Cultural şi

Parteneriatul Interregional în zona mediteraneană», în
Sicilia, cu participarea autoritătilor provinciale de aici
şi a preşedinţilor unor Consilii pentru Dezvoltare
Regională şi directori ai Agenţiilor pentru Dezvoltare
Regională din sudul României (Sud Est, Sud Vest,
Nord Vest România) propune şi obţine înscrierea în
Memorandumul de înţelegere, semnat atunci, o
prevedere foarte importantă referitoare la Nicolae
Bălcescu:

«4. Regiunea Siciliană se angajează să direcţioneze toate
iniţiativele necesare pentru a facilita repatrierea în România a
rămăşitelor lui Nicolae Bălcescu, mort în exil la Palermo».

Trei zile mai târziu mai toate ziarele locale vâlcene
au titrat, ca un fapt aproape sigur – aproape 100% opinia
Iulian Comănescu - că rămăşiţele pământeşti ale lui
Bălcescu vor fi aduse «acasă» şi reînhumate în parcul
conacului familiei din Bălceşti (azi comuna Nicolae
Bălcescu) !

Au fost şi unele voci care nu i-au fost favorabile
preşedintelui Consiliului Judeţean. Ar fi fost chiar
imposibil ca «o parte a presei» să nu considere un pretext
(!) povestea cu aducerea osemintelor lui Bălcescu pentru

a justifica absenţa din judeţ tocmai cu prilejul vizitei
primului ministru Adrian Năstase !

Ministrul de Externe de atunci al României, Mircea
Geoana, care – evident – nu ştia nimic din tot istoricul de
peste 100 de ani al demersurilor pentru repatrierea
osemintelor lui Balcescu, promitea că acestea vor fi
repatriate. Unui redactor al Agentiei Rompres, Mircea
Geoana îi declara în decembrie 2003: «Chiar astăzi am stat
de vorba cu ambasadorul nostru în capitala Italiei, Cristian
Colteanu, şi l-am îndemnat să ia imediat legatura cu
autorităţile de la Palermo, în vederea aducerii în ţară a
osemintelor lui Bălcescu».

Într-un alt interviu, de la sfârşitul lunii februarie
2004, Mircea Geoana este mult mai prudent vorbind de
un colectiv de istorici de la Academie, de la Ambasada
României din Roma şi de la Consiliul Judeţean Vâlcea
care studiaza problema, de eventualitatea trimiterii unul
«cercetator specializat» care să ducă lucrurile «mai în
profunzime». Aminteşte şi de eventuala studiere a
problemei «din punct de vedere juridic, al succesiunii»
etc. etc. Ca în final să recunoască că «nu ştiu exact în cel fel
au fost făcute demersurile, dar se vor intensifica aceste
eforturi» !

În entuziasmul general al celor care credeau că pur şi
simplu osemintele sale vor fi exhumate dintr-un
mormânt din cimitirul palermitan, puse într-un sicriu şi
transportate la Vâlcea, două voci încearcă să-i trezească
la realitate: academicianul Dan Berindei şi ziaristul
Aristide Buhoiu.

Aristide Buhoiu scria în ziarul «Naţional», în stil
pamfletar: «Pe lângă multe calităţi, noi, românii, avem şi
destule metehne, de care observ că nu scăpăm prea repede.

L
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Între acestea, tentaţia de a ne fura căciula unii la alţii, de a
prelua idei care nu ne aparţin – fără a marca, evident, sursa –
şi, în final, de a simula că suntem slabi de memorie atunci
când ne prinde cineva cu mîţa în sac».

Reaminteşte cu acest prilej un fapt, pe care nu l-am
cunoscut, că el însuşi făcuse un demes similar pe lângă
acelaşi minister de Externe cu doi ani mai înainte (2002).
Fără niciun ecou.

Bustul lui Nicolae Bălcescu, la Palermo, în Sicilia, Italia

Într-un amplu interviu, realizat de Monica Iordache
pentru «Jurnalul naţional», academicianul Dan Berindei
aşează lucrurile la punct cu prestigiul specialistului, fără
a mai pune la socotela că făcuse parte delegaţia care în
urma cu 27 de ani încercase acelaşi lucru la Palermo:
aflarea si aducerea în ţară a rămăşiţelor pământeşti ale
lui Nicolae Bălcescu: «Nu mai este nicio şansă să fie adus în
ţară».

De un interes apare sunt cele patru secvente de
interviuri reralizate de Monica Iordache cu Batistta
Pillitteri, «responsabil de serviciile cimitirelor din
Primaria oraşului Palermo», Padre Palafiore «directorul
cimitirului Rotoli», Gaspare Lo Nigro, «directorul
cimitirului Cappucinilor» si, vocea cea mai autorizata
Dario Falzone, «viceprimarul oralului Paermo»,

Iata cele patru secvente:
Batistta Pillitteri (Primăria oraşului Palermo): «Din

când în când vine cineva din România şi cere informaţii despre
rămăşiţle pământeşti ale lui Bălcescu. S-au făcut căutări, dar
nu s-a găsit nimic concret. Acum câteva luni a venit un domn
care s-a prezentat drept reprezentantul unui minister român şi
a cerut informaţii, dar nu a lăsat niciun nume şi nicio adresă
oficială».

Curat româneşte am zice noi !
Padre Palafiore (Cimitirul Rotoli): «Resturile lui

Bălcescu nu sunt uşor de găsit. În cimitirul Rotoli există un
monument, pe care este scris că în groapa comună numărul 15
se găsesc oasele patriotului român Bălescu, mort în 1852.
Aceste resturi, dacă este adevărat că s-au aflat în această
groapă, au fost cu siguranţă luate, pentru că la 8-10 ani locul
se curăţă, iar oasele se depun într-un osuar comun. Aşa că nu
este uşor să le mai găsim acum».

Iată o informaţie deosebit de preţioasă pe care Alecu
Isăceanu sau Giuseppe Lugli n-au reiterate-o în 1925.
Sau, poate, practica e de data mai recenta. Rezultatul este
acelaşi. Oasele de azi nu mai sunt cele din 1852 in
Groapa nr. 15.

Gaspare Lo Nigro (Cimitirul Cappuccinilor):
«Cineva spune că aceste resturi pot să fie în acest cimitir ? Noi
nu ştim nimic, dar vom face şi alte căutări»

Ideologia comunistă românească, sprijinindu-se pe unele
lucrări ale lui Karl Marx, îl considera pe Nicolae Bălcescu drept un
înaintaş al acesteia. Poate ca acesta este motivul pentru care după
1989 persoana lui Nicolae Bălcescu a căzut intr-un con de umbra
beneficiind, asemeni altor valori românesti promovate de către
regimul comunist precum Mihail Sadoveanu care datorita
înclinărilor sale politice este astăzi la fel de ignorat atât de
manualele scolare cat si de comemorările societăţii civile sau ale
statului, daca nu de blamul măcar de indiferenţa generatiilor
actuale. (N.R.)
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Dario Falzone, viceprimar al oraşului Palermo:
«Rămânem în aşteptarea unei cereri oficiale din partea
Guvernului român care nu ne-a fost trimisă până acum la
Primărie. La noi mereu a venit câte cineva să ceară informaţii
în nume personal, fără o cerere oficială. Înţelegem că este
interesul României de a avea resturile patriotului său şi de
aceea noi avem cea mai mare disponibilitate pentru a face
cercetările necesare. Dacă o să fie găsite osemintele, iar legea
ne va permite, suntem dispuşi să luăm în consideraţie
posibilitatea transferării lor în România».

Nu vom încheia această lungă trecere în revistă a
«intenţiilor», evident rămase la stadiul de simplă dorinţă,
încă două: prima, un comitet de iniţiativă particular m-a
contactat spre a face parte dintr-o delegaţie ce ar fi urmat
să meargă la Palermo... pentru aducerea în ţară a
rămăşiţelor lui Nicolae Bălcescu! Le-am prezentat o
documentaţie şi duşi au fost. Poate că o fi fost vreunul
dintre cei despre care vorbeşte Batistta Pilleteri sau Dario
Falzone. Cea de a doua având girul Palatului Cotroceni
putea să se finalizeze. Am fost contactat de un consilier
prezidenţial, am avut acolo o întâlnire, am prezentat o
documentaţie şi... nimic.

Probabil că episodul vâlcean a fost cam acelaşi lucru.

Mult zgomot pentru nimic !
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Masoneria -
simbolistică şi
simboluri

asoneria sau francmaso-
neria nu poate fi de fapt
definită în câteva propo-

ziţii. Cel mai adesea se spune despre
Masonerie că este un sistem alego-
ric al moralităţii, ilustrat prin simbo-
luri. Dar Masoneria reprezintă mult
mai mult decât un sistem. Putem
vorbi despre ea ca de un curs despre
moralitate care face apel la alegorie
şi simbol, însă, pe langă aceasta
semnificaţie, Masoneria este şi o
societate organizată, o Fraternitate.
Simbolistica Masoneriei are în mare
parte surse biblice, bazându-se, în
special, pe legendele despre con-
strucţia Templului lui Solomon.
Accentul cade pe cultivarea virtu-
ţilor morale, estetice, pe crearea unui
caracter bazat pe principiul Adevă-
rului. De aceea, Masoneria a fost şi
este combatută şi persecutată nemi-
los de către biserică şi de către
regimurile totalitare de stânga sau
de dreapta.

Francmasoneria a fost comparată
cu un salcâm bătrân având mai
multe rădăcini (mişcări, societăţi,
bresle sau ordine mai mult sau mai
puţin ezoterice, de la care a moştenit
idei, ritualuri şi simboluri) şi mai
multe ramuri (obedienţele şi
ritualurile actuale). Această organi-
zaţie este împărţită în obedienţe, ele
însele împărţite în loji (numite şi

ateliere), a câte 7-50 de persoane
(uneori chiar mai multe).

Scopul acestei organizaţii este
acela de a deveni din bun mai bun,
de a-ţi întări personalitatea, cultiva
morala şi spiritualitatea, lărgi ori-
zontul minţii. Masoneria cultivă
principiul responsabilităţii şi al mo-
ralităţii şi îi încurajează pe franc-
masoni să urmeze şi în viaţa de toate
zilele lecţiile învăţate în timpul
ritualurilor. Una dintre doctrinele
universale ale Masoneriei este Frăţia
Omului şi Paternitatea Lui Dumne-
zeu (autoritatea părinteasca a lui
Dumnezeu). Importanţa acestui crez
constă în aprofundarea celor trei
dogme esenţiale ale Francmasone-
riei: Dragoste Frăţească, Ajutor şi
Adevăr. Masoneria este, de
asemenea, custodele tradiţiei
iniţiatice. Datoria unui mason este
aceea de a păstra şi perpetua această
tradiţie, ceea ce constituie o
responsabilitate uriaşă.

Astăzi, principalele simboluri
masonice sunt cele trei mari lumini:
echerul, compasul şi volumul
Sfintei Legi (cel mai renumit dintre
simbolurile masonice), precum şi
litera G, scrisă în interiorul unui
echer şi al unui compas, care
reprezintă de fapt iniţiala cuvintelor
God (zeu), geometrie, generare,
geniu, gnoză...

Marile Lumini - Biblia, Echerul şi
Compasul, luate împreună reprezin-
ta un simbol al Francmasoneriei, al
vietii masonice, devreme ce nici o
loja regulară nu-şi poate deschide
ţinuta şi nu poate lucra fără prezenţa
lor pe altar. In opinia publică,
echerul şi compasul sunt un simbol
notoriu al Masoneriei, atât de
notoriu, încât în multe ţări (de
exemplu Statele Unite) folosirea lor
heraldică este limitată prin lege la
domeniul strict al Francmasoneriei.

Biblia - Simbolul Cărţii (Legii)
Sacre este una dintre cele trei Mari
Lumini ale Masoneriei. Acolo unde
lojile conţin şi membri de altă

M
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credinţă decât cea mozaică şi cea
creştină, se cooptează Cărţile respec-
tivelor credinţe. Dar, atât istoric cât
şi numeric, în Francmasonerie
predomină credincioşii Bibliei.
Volumul Legii Sacre este simbolul
credinţei tăcute şi profunde a
francmasonului în Marele Arhitect
al Universului.

Echerul şi Compasul sunt
simbolurile de bază ale masoneriei,
necesare pentru ridicarea unor
edificii stabile şi drepte. Echerul şi
compasul sunt simbolurile univer-
sale ale maestrului mason şi ale
Francmasoneriei. Fără compas nu se
poate alcătui un echer, iar fara echer
nu se poate construi un Templu. Ele
sunt, fiecare în parte, o Mare
Lumină masonică. Prin analogie,
devin simboluri ale virtuţii şi
conştiintei care conduc la perfec-
ţionarea spiritului. În această cheie
se poate identifica în Echer
Moralitatea şi în Compas Spirituali-
tatea. In alţi termeni, Echerul
simbolizeaza sinceritatea şi justiţia
intenţiei, a hotărârii şi a operei, adică
reprezintă o obligaţie, o normă
imuabilă, un trebuie, în vreme ce
Compasul semnifică hotărârea,
capacitatea, geniul.

Compasul este emblematic pentru
înfrânarea patimilor (lăcomie, ma-
nie, judecată nedreaptă, intoleranţă,
egoism), al principalelor doctrine
ale Ordinului, al cunoaşterii şi
priceperii. Heraldica lui masonică
ţine de triunghiul cu vârful în sus,
care e un simbol celebru al
spiritualului şi al Divinitatii.

Echerul este simbol al rectitudinii
morale în conduită, al cinstei şi
onestităţii. Echerul este o unealtă
alcătuita din doua elemente care se

întâlnesc în unghi drept. Acesta era
unghiul potrivit pentru a ridica în
piatră ziduri perpendiculare şi
solide. De aici i s-a spus omului
vertical şi bine întemeiat, adică
omului moral: om drept. Heraldica
lui masonică îl arată ca pe un
triunghi cu vârful în jos, indicând
astfel lucrarea asupra materiei.

Litera G este simbolul geometri-
ei. Pentru întemeietorii Masoneriei,
era iniţiala şi unul din simbolurile
lui Dumnezeu (God, în limba
engleză). Heraldica o asociază
adesea cu echerul şi compasul -
acesta fiind blazonul Masoneriei
simbolice (a primelor trei grade).
Geometria este o techné (artă şi
ştiinţă) de semnificaţie majoră
pentru masoni. Autorii masoni
trimit frecvent la o expresie celebră a
lui Platon: "Dumnezeu geometri-
zeaza mereu" (în Masoneriile anglo-
saxone expresia combină ambele
înţelesuri ale literei G). În Francma-
sonerie, geometria nu este doar o
ştiinţă matematică, ci semnificaţia
divină şi morală a adevărului
abstract.

Altarul este simbolul adorării, al
credinţei, al Sfintei Sfintelor din
Templul lui Solomon. Intr-o lojă, el
concentrează intreaga viaţă masoni-
că şi, prin faptul ca susţine Marile
Lumini, arată ca viaţa e susţinuta
de credinţă.

Ochiul Atotvăzător - Simbol al
Divinităţii şi, prin analogie, al
atributelor Sale cele mai importante
pentru om: iubirea, atotştiinţa,
dreptatea şi mila. Ochiul a fost ales
ca simbol al diversilor zei încă din
Egipt şi India. El va deveni un
celebru şi consacrat simbol al
Proniei divine in creştinism (ochiul
în triunghi). Este foarte posibil ca
aceasta sa fie sursa care l-a dăruit
Francmasoneriei. Una dintre cele
mai importante reprezentări ale
Ochiului Atotvăzător se găşeste pe
bancnota de 1$. Ea reproduce
Marele Sigiliu al Statelor Unite.

Cuvantul pierdut - Simbol al
cunoaşterii lui Dumnezeu, al
nemuririi, al secretelor ascunse ale
naturii. Este, probabil, cel mai
obscur şi cel mai important simbol al
Francmasoneriei. Ritualurile nu-l
descifrează aproape deloc. Cuvân-
tul pierdut nu e un termen lexical;
cuvânt trebuie citit aici în sens de
Logos divin, cu semnificaţia pe care
i-o da Sfântul Apostol Ioan: "La
început era Cuvântul şi Cuvântul
era la Dumnezeu şi Dumnezeu era
Cuvântul" (Ioan 1;1).
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Şortul - Simbol al muncii onora-
bile. Materialul din care era fabricat
şortul masonic - pielea de miel -
este un simbol al inocenţei, simbol
asociat dintotdeauna mielului.
Inocenţa nu înseamnă, însă, igno-
ranţă. Termenul se referă la cei
curaţi sufleteşte indiferent cât de
multe ştiu, nu la cei curaţi prin
neştiinţă. Există un simbolism
special în ce priveşte şortul celor trei
grade fundamentale: ucenic, calfă şi
maestru. Acesta urmăreşte calea de
la întuneric la lumină, de la ignoran-
ţă la cunoaştere. Folosirea şorţului
este extrem de veche; nu – precum
în cazul masonilor operativi – doar
cu funcţie de protecţie pentru corp şi
haine, ci ca un semn de distincţie.
Era purtat astfel de preoţii lui Israel,
de candidaţii la iniţiere în misterele
lui Mithra, de japonezii timpurilor
străvechi în exerciţiul lor religios.
Au existat şorturi şi în Etiopia şi în
Egipt. Masoneria simbolica de azi a
preluat aceasta conotaţie de sacru şi
nobleţe. Materialul şi culoarea sunt
elemente importante ale simbolis-
mului şorţului, deşi în ziua de astăzi
ele şi-au pierdut din importanţă,
esenţială fiind prezenţa şorţului în
sine.

Mănuşile reprezintă un simbol al
inocenţei, al fidelităţii. In Francma-
sonerie, folosirea lor vine din tim-
puri foarte vechi. La început,
mănuşile îndeplineau două scopuri:
să apere mâinile de răni şi să le ţină
calde. Dar mănuşile feresc mâinile şi
de murdărie. Spălarea mâinilor ca
un act de purificare înaintea cere-
moniilor religioase este un obicei
care provine din vremurile biblice.
După lustraţie (purificare prin apă)
mâinile erau menţinute curate prin
purtarea mănuşilor. De aici s-a dez-
voltat pentru mănuşi simbolul cură-
ţeniei, purităţii, inocenţei. Masonii
obişnuiesc să poarte mănuşi albe
atunci când participă la ceremonii în
public, precum funeralii sau pune-
rea unei pietre de temelie. În multe
loji, fraţii poartă mănuşi albe pe
parcursul ținutei. Demnitarii şi
Ofiţerii Marii Loji, atunci când se
îmbracă în ţinuta oficială de seară,
poartă de obicei mănuşi albe. In
ritualurile funerare ale unor Obedi-
enţe, mănuşile albe se depun împre-
ună cu şorţul în mormânt.

Luminile Secundare - Simboluri
ale Soarelui, Lunii şi Maestrului
Venerabil. Împreună, alcătuind un
triunghi, sunt un simbol al lui
Dumnezeu. Pe parcursul ritualului,
Soarele conduce ziua şi simboli-
zează raţiunea, Luna conduce
noaptea şi simbolizeaza fantezia,
iar Maestrul Venerabil conduce
Loja. Luminile Secundare sunt
mijloacele prin care un iniţiat vede
pentru prima oară Marile Lumini.

Soarele şi Luna - Soarele este aso-
ciat cu o serie de valenţe simbolice,
între care aceea a dinamicii axiale, a
corespondenţei Soare – Spirit - Foc,
aceea a căldurii şi adevărului, a
purificării, a vitejiei (Soarele este
asociat în multe tradiţii antice cu
Eroul, care coboară în fiecare seară
în tarâmul morţilor şi iese în fiecare
dimineaţă victorios), a ghidului ini-
mii umane. In sens mai larg Soarele
se identifică cu Masculinul, cu prin-
cipiul activ, fiind de aceea simbolul
Originii, al Începutului, al raţiunii
care luminează tenebrele şi ilumi-
nează spiritele. Luna simbolizează
în schimb Femininul, obscurul,
intuiţia, caracterul schimbator al
formelor. Caracterul său este femi-
nin, şi astfel întruchipează grija
maternă care se manifestă în cursul
său crescând sau în scădere, reglând
zvâcnirile naturii. Dar semnifică şi
privarea omului care şi-a pierdut
demnitatea primordială. De aseme-
nea, mai reprezintă şi imaginea
mediatorului între forţele celeste,
pentru că reflectă lumina soarelui şi
este doamna Apelor. În sens maso-
nic, Soarele şi Luna reprezintă alter-
nanţa şi echilibrul între zi şi noapte,
între alb şi negru, între activitate şi
repaos, dialectica contrariilor.
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Firul de plumb pentru nivel este
elementul echilibrului interior şi
sugerează ideea ascensiunii stabile,
liniare, trasând o linie verticală
infinită, care conduce la perfecţiune.
Face aluzie la căutarea transcenden-
tului, dar şi la inălţare, lucruri
indispensabile unei construcţii care
se inalţă către o dimensiune supe-
rioară.

Instrumentul de nivelare (livella),
instrument destinat la stabilirea
perpendicularităţii, a raportului din-
tre orizontal şi vertical, semnifică
capacitatea de a construi un sistem
de referinţă şi prin aceasta de a se
îmbogăţi spiritual, în timp ce prin
alte mijloace simbolizează destinul
comun al Morţii.

Ciocanul şi Dalta. Ciocanul
reprezintă forţa voinţei, determi-
narea de fier de a izbuti pentru bine.
Dalta simbolizează Discernămân-
tul, adică capacitatea de a distinge
părţile utile ale pietrei, esenţiale
pentru construire, de cele inutile.
Combinarea forţei voinţei cu a
capacităţii de a discerne, determina
perfecţionarea treptată a operei.
Astfel, în timp ce Ciocanul exprimă
voinţa de a obţine, Dalta simbo-
lizează conştiinţa a ceea ce trebuie
evitat. La o ultimă analiză, cele două
instrumente semnifică necesitatea de
a uni acţiunea cu gândul.

Conform vechilor documente,
Ciocanul masonului era folosit
"pentru a sparge colţurile ascuţite
ale pietrei brute, facând-o pe aceas-
ta mai potrivită pentru lucrul con-
structorului". Aşadar, unii specia-
lişti consideră că veritabilul ciocan al
masonului ar fi cel cu un capat
ascuţit, iar nu ciocanul de lemn cu

ambele capete rotunjite, deoarece
acesta din urmă n-ar putea "sparge
colţurile ascuţite ale pietrei". Dalta,
străveche unealtă masonică, a dis-
părut deja din unele ritualuri, mai
ales în Statele Unite. Simbolizează
inteligenţa şi fineţea, deoarece
fasonarea finală a aşlarului perfect
se făcea obligatoriu folosind dalta.
De asemenea, statuile, dantelăriile în
piatră, ciopliturile fine se puteau
executa numai cu ajutorul dălţii.
Unii autori consideră dalta şi ca un
simbol al completitudinii, al educa-
ţiei superioare, al imbunătăţirii, al
căii către perfecţiune.

Ashlar (Aşlar) - piatra brută şi cea
lustruită, în sens general, metafora
pietrei este legată de identificarea ei
cu insăşi masonul; lucrarea maso-
nică a măsurării şi lustruirii pietrei
brute corespunde cu transformarea
lui însuşi, lucru pe care masonul îl
face pentru a trece de la stadiul
diform, inconştient şi pasiv al
profanului la stadiul regulat, creativ
şi conştient al masonului liber. Aşa
cum piatra brută nu este potrivită
pentru edificarea unei catedrale
pentru că produce instabilitate şi
dizarmonie, la fel piatra cubică,
regulată şi lustruită, se aseamănă în
unicitatea ei cu alte pietre lucrate la
fel şi contribuie la ridicarea Tem-
plului. Aceasta corelare implică, în
consecinţă, ca un mason să lucreze
pentru binele şi progresul ţării şi al
umanităţii, perfecţionându-se pe
sine însuşi în acelaşi timp. Aşlarul
brut este piatra din carieră înainte
de tăiere şi finisare - simbolul
omului necălăuzit. Aşlarul perfect,
o piatră perfect tăiată şi finisată, este
simbolul umanităţii iluminate. Se

observă, astfel, că perfecţiunea se
obţine printr-un proces de îndepăr-
tare: nici o lovitură de daltă şi ciocan
nu poate să adauge nimic unui aşlar
brut - ea poate doar să îndepărteze
bucăţi din el. Aşadar, perfecţiunea
se află deja înăuntru. Această
învăţătura corespunde bine şi vine
direct din spusele lui Isus Cristos:
"Împărăţia lui Dumnezeu este
înauntrul vostru" (Luca 17;21).

Rigla - emblema perfecţiunii şi a
ordinii care rezultă din acţiunea
justă şi echilibrată, este din timpuri
străvechi instrumentul de
comparaţie a mărimii şi de măsurare
a armoniei proporţiilor. Citată in
Biblie, era chiar şi instrumentul cu
care divinitatea egipteană Ptah
măsura creşterea apelor Nilului şi
semnifica norma. Oricare era scala
utilizată, exista necesitatea
confruntării lucrării cu nişte
parametri stabili. Este şi simbolul
celor 24 de ore ale zilei, dintre care
o parte ar trebuie dedicată gândului,
una lucrului, una odihnei şi una
celor care au nevoie de ajutor.

Mistria - instrument al zidarului
care serveşte la îndreptarea materia-
lului pietros, simbolizează binefa-
cerea, precum şi dorinţa de a-l ajuta
pe cel care are nevoie. Astfel
exprimă bunătatea activă, caritatea,
dar şi voinţa fiinţei umane. Iubirea
fraternă care creează coeziunea între
pietre este precum cimentul - moale
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şi capabil să ia orice formă, apoi
rezistent fără a fi rigid, când leagă
părţile în interiorul construcţiei.
Mistria serveşte la amestecarea lui
până la obţinerea amalgamului
perfect, la eliminarea excesului - la
raspândirea binecuvantării ilumina-
te şi a toleranţei generoase. Din acest
motiv, este instrumentul de alegere
al Constructorului-Zidar în acţiunea
sa constantă şi pozitivă de edificator
activ.

Delta - numită şi Triunghiul lui
Solomon, triunghiul echilateral şi-a
luat numele dupa forma majusculă a
celei de-a patra litere a alfabetului
grec. Reprezentare geometrică a lui
trei (principiul triplicităţii este
extrem de important în simbolistica
constructorilor), în tradiţie pitago-
reică semnifică asceza multiplului
către Unul, în cea creştina - trinitatea
şi în multe alte filosofii - divinitatea
ca Perfecţiune. În Templu, Delta
luminoasă este aşezată în partea de
est şi are în centru fie litera G, căreia
i se dau multiple interpretări (Dum-
nezeu - God, Cunoaştere - Gnosi,
Geometrie, Geneză), fie tetragrama
ebraică, fie schema pitagoreică, fie
ochiul divin - simbol al principiului
creator, fie soarele - principiu
luminos al vieţii.

Zodiacul după etimonul grecesc,
"cerc cu figuri de animale", era,
conform definiţiei platonice, "imagi-
nea cerului". În masonerie zodiacul

este folosit ca sistem simbolic şi nu
are caracter divin sau astrologic, ci
infăţişează mai degrabă o viziune
cosmologică a universului. Semnele
zodiacale sunt reprezentate de-a
lungul părţii superioare a Templu-
lui, semnificând varietatea polimor-
fă a cosmosului care se condensează
în sinteza terestră. Fiecare grup de
semne, după geometria ternară şi
cuaternară (fiecare element foc,
pământ, aer şi apă regrupează trei
semne, care reprezintă şapte planete
- trei plus patru), care în succesiunea
loc, simbolizează cele trei grade ale
Ordinului.

Acacia (Salcâmul) este cel mai
important dintre simbolurile vege-
tale ale masoneriei, simbol al nemu-
ririi şi, implicit, al credinţei (nemu-
rirea presupune o credinţă), refe-
rindu-se la principiul nemuririi
gradului de Maestru. Originea
acestui simbol este legată de mitul
lui Hiram, arhitect al Templului lui
Solomon din Ierusalim. După
moartea sa, asasinii săi au ascuns
cadavrul în pământ, dar pe locul
unde a fost îngropat a răsărit un fir
de salcâm care i-a relevat prezenţa,
simbolizând în acelaşi timp şi
renaşterea la o noua viaţă. Este
tulburătoare, de pildă, paralela cu
mitul despre Isis şi Osiris: una din
istoriile acestui mit pomeneşte des-
pre un copac de acacia care ar fi
înglobat cufărul unde Osiris fusese
închis de Seth, protejându-l. Isis
descoperă copacul în casa unui rege
egiptean; ea îl slujeşte pe acel rege,
cerând în schimb copacul. Astfel -
relatează respectiva istorie - a
recuperat Isis trupul lui Osiris.
Acacia este o plantă veşnic verde şi
extraordinar de rezistentă. Adeseori
ies muguri din grinzile şi coloanele

fabricate din lemn de acacia. Evreii
obişnuiau să o planteze pe mormin-
te ca un simbol al vieţii şi pentru a
indica amplasarea perimetrelor fu-
nerare, pentru ca oamenii să nu
calce din greşeala peste morminte,
profanându-le. Este mai mult ca
sigur ca acest obicei al evreilor stă
la originea actualului simbolism al
ramurii de acacia in Francmasonerie.
Printre numeroasele etimologii care
se atribuie termenului, aceea din
grecescul "a-kakon" trimite la
absenţa răutăţii, la inocenţă. După
Biblie, Arca Unirii era din lemn de
salcâm aurit; sacru la egipteni şi
arabi, salcâmul este simbolul spe-
ranţei şi al existenţei sufletului din-
colo de moartea fizică şi conservarea
energiei indestructibile a vieţii.

Coloanele aşezate la intrarea în
Templu, la Vest, în amintirea celor
pe care Hiram le-a aşezat la intrarea
în Templul lui Solomon, simboli-
zeaza dualitatea. Aceea cu trei rodii
se referă la elementul feminin, la
Aer, suflu ce alimentează viaţa, sen-
sibilitate feminină, Mercurul Înţe-
lepţilor. Cealaltă, care susţine Glo-
bul, la cel masculin, la Foc, caldura
vitală devoratoare, activitate, Sulful
alchimiştilor. Din duplicitatea sim-
bolului coloanei se naşte dihotomia
între vetrical şi orizontal, între
valorile terestre şi cele ale aerului,
căutarea contrariilor şi principiilor
complementare. Din punct de vede-
re istoric, în afară de semnificaţia
arhitectonică, "coloana" are conota-
ţiile înălţimii, ale forţei, ale tensiunii,
ale robusteţii şi structurii. Jachin
este deci Forţa iar Boaz este, după
tradiţie, de la numele străbunicului
lui David, stâlpul regal, cel ce
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simboliza, în timpul lui Solomon,
conceptul lui Mishpat, dreptatea.
Coloana mai înseamnă perpendicu-
laritate, stabilitate, echilibru, joc
controlat al dinamicii între urcuş şi
coborâş, canal de transmitere a
energiilor între baza de sus şi cea de
jos. Jachin, primul sacerdot al
Templului lui Solomon, a dat pro-
priul nume coloanei care simboliza
principiul corectitudinii, al dreptă-
ţii, inspirat din anticul cult solar al
locuitorilor Canaanului, care vedeau
Zeul-Lumină care veghea lumea din
înălţimi. Pact incontrolabil, funda-
ment al raportului cu divinitatea,
stabilitatea simbolizata de coloanele
gemene completează rolul funda-
mentului edificiului interior pe care
masonul trebuie să-l proiecteze şi să-
l realizeze.

Mozaicul - pavimentul cu dale
albe şi negre care se află în centrul
Templului este simbolul binarului,
al opoziţiei între o entitate şi alta,
între spirit şi materie, între adevăr
şi fals, între bine şi rău, între
frumos şi urât, sugerând în acelaşi
timp şi dinamica compoziţiei între
contrarii. Nu face aluzie la dezbi-
nare, ci la dialectica contrariilor din
care este formată realitatea: astfel se
nasc conştiinţa de sine şi capacitatea

de a te raporta, pentru ca nu exişti
fără să-l accepţi pe celălalt. Cu alte
cuvinte, nu se poate ajunge la
Adevăr dacă nu se pune la indoială
Falsul, nu se cunoaşte Binele dacă
nu se pătrunde chiar pe teritoriul
Răului, nu se obţine Frumuseţea
până nu se defineşte Urâţenia.
Numai conştiinţa ca tabla de şah, nu
are numai pătratele albe sau numai
pătratele negre, produce efectul
armonic al înţelegerii, al corectitudi-
nii, al creaţiei artistice. Mozaicul
reprezintă aşadar o ameninţare: nu
există niciodată un singur aspect în
ceea ce priveşte posibilitatea de
perfecţionare.

http://www.interferente.ro/Masoneria-
simbolistica-si-simboluri/Imprimare.html,
accesat în 09.06.2012

Răspunsul pe care l-a primit redacţia revistei noastre în urma adresării urărilor de viaţă lungă, în pace şi plină de prosperitate pentru supuşii
coroanei, dar şi pentru întreaga lume, cu ocazia Aniversării Jubileului de Diamant de la Urcarea Majestăţii sale, Regina Elisabeta a II-a, pe
Tronul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.
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Carmen Julieta Pendefunda



Vara 2012 | Contact international 891

Cătălin BORDEIANU

Document oferit
comunităţii
ieşene de
Biblioteca „Gh.
Asachi”

Suceava. 1408 Octomvrie 8
Alexandru Voevod dă neguţătorilor din Liov un privilegiu comercial

Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod,
Domn ţării Moldovei, facem cunoscut şi cu aceasta carte
a noastră tuturor, cari vor căuta la dânsa sau o vor auzi,
că am încheiat cu sfetnicii şi cu orăşenii din târgul
Liovului şi cu tot poporul lor şi am făcut aşezământ
despre vămi, în ţara noastră, şi am încheiat cu dânşii, ca
să umble, în ţara noastră, cu mărfurile lor. Şi le-am
rânduit vămi şi le-am uşurat, să dea vamă, în ţara
noastră, altfel. Mai întăiu vama principală de la Suceava,
la descărcare, pentru postav, de grivnă trei groşi. Iar când
vom cumpăra marfă tătărască, în Suceava, precum
mătasă, piper, camhă1, tebenci2, tămâie, vin grecesc, de
grivnă, în Suceava, câte trei groşi. Iar când vor cumpăra
marfă tătărască în alte târguri ale noastre, vor da acolo
unde cumpără de grivnă doi groşi, iar la vama
principală, în Suceava, de grivnă trei groşi şi apoi vor
putea să o vândă cui le va plăcea.

Iar cine merge la Liov, la vama principală, în
Suceava, de vită cornută un groş, pentru zece porci un
groş, pentru zece oi un groş, iar de eapă câte şese groşi, şi

1 În limba polonă kamcha, un fel de mătasă turcească.
2 Singular tebenca, polon tebinki, tebienki, Sattelzierrathen, în ruseşte
tebenki, malorus tybeńky, turceşte tébéngü, cp. I. Bogdan, D. Şt. 2 p.
278. E un fel de podoabă de mătasă la şaua calului.

de fiecare cal câte şese groşi, pentru o sută de veveriţe un
groş, pentru o sută de vulpi zece groşi, pentru o sută de
piei de miel crude de oaie patru groşi3 doi groşi, pentru
o sută de piei de vită cornută cinsprezece groşi. Aceasta
e vama dela Suceava.

Iar cine merge cătră ţinutul tătărăsc, pentru 12
cântare, în Suceava, o rublă de argint, în Iaşi treizeci de
groşi şi în Cetatea Albă o jumătate de rublă de argint. Iar
cine nu merge la Cetatea Albă, va da la Tighina ca şi la
Cetatea Albă, afară de plata trecătoarei, rar la strajă de
fiecare car câte doisprezece groşi. Şi cine va duce vite
comute la tătari, la vama principală, în Suceava, de vită
cornută patru groşi, iar în Iaşi doi groşi, iar la Tighina
doi groşi. Iar pentru o sută de oi, în Suceava, şasezcei de
groşi, iar în Iaşi treizeci de groşi, iar în Tighina treizeci
de groşi. Aceasta este vama acestora ce se duc la tătari.

Bucăţile de postav le vor vinde la descărcare, în
Suceava, iar în alte târguri nu au voie să le vândă, şi cu
aceşti groşi liber le este să meargă şi să-şi târguiască, prin
toate târgurile noastre, ce vor găsi.

Iară în Ungaria şi în Ţara Românească slobod le este
să ducă postav. Cine va duce postav în Ţara Românească,
va da la vama principală, în Suceava, de grivnă câte trei

3 I. Bogdan, D. Şt. 2, p. 278.
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groşi, iar la margine, în Bacău, de grivnă doi groşi. Iar ce
aduc din Ţara Românească, fie piper, fie lână sau orice,
pentru 12 cântare, în Bacău, o jumătate de rublă de
argint. Iar la vama principală, în Suceava, pentru 12
cântare o rublă de argint.

Iar cine va duce postav la Bistriţa, în Ungaria, de
grivnă câte trei groşi, în Suceava, iar în Baea de grivnă
un groş şi jumătate şi în Moldaviţa de grivnă un groş şi
jumătate, iar când se întorc din Ungaria, de fiecare
povară4, în Moldaviţa, câte doi groşi, iar în Baea de
fiecare povară câte doi groşi.

Iar cine va duce postav la Braşov, la vama
principală, în Suceava, de grivnă trei groşi, iar în Bacău
de grivnă un groş şi jumătate, iar în Tortuş de grivnă un
groş şi jumătate. Iar când se vor înturna, de fiecare
povară, la Trotuş, câte doi groşi, iar în Bacău de fiecare
povară câte doi groşi.

Iar caii din ţara noastră, ce-s de câte trei grivne,
slobozi le sânt şi caii ungureşti slobozi le sânt, numai în
care târg îi vor cumpăra, acolo vor da, de fiecare cal
câte patru groşi, iar la descărcare, în Suceava, de fiecare
cal câte şese groşi, iar în Sireti de fiecare cal câte doi
groşi, şi în Cernăuţi câte doi groşi.

Iar cine va duce cai sau epe la Cameniţa, ce i-ar fi să
dea în Sireti, tot aceia va da în Dorohoiu, şi ce i-ar fi să
dea în Cernăuţi, tot aceia va da în Hotin. Aceiaşi este
vama şi pentru epe ca şi pentru cai.

Iar cine va cumpăra vite cornute sau berbeci, în
Bacău, sau în Roman, în târg, sau în Baea sau în Neamţ
sau în alte târguri ale noastre, nu va avea să dea vamă în
alt loc, decât acolo unde a cumpărat şi să ia pecete dela
vameş şi în care târg va cumpăra, acolo va da de vită
mare un groş, de zece oi un groş, de zece porci un groş,
de o sută de piei de bou zece groşi, de o sută de piei de
miel un groş, de o sută de piei crude doi groşi şi apoi
vor merge la vama principală dela Suceava.

Iar în Sireti, de lucruri mărunţele, de şăpci,
pantaloni5, săbii ungureşti6, de paloşe, de grivnă câte trei
groşi, iar ce iese din ţară, prin Suceava, la Sireti, cât au
dat în Suceava, jumătate din această vamă vor da în
Sireti, din tot şi pentru piei şi pentru lână şi pentru piei
de oaie7. Aceasta-i vama Siretiului.

Iar în Cernăuţi, vama pentru un car nemţesc patru
groşi, pentru carul armenesc şese groşi, pentru o vită
cornută un groş, pentru zece porci un groş, pentru zece
oi un groş, iar pentru cal sau iapă câte doi groşi. Iar la
trecători şi pentru carele nemţeşti încărcate şi pentru
cele armeneşti câte patru groşi. Aceasta-i vama

4 Bogdan, D. Şt. 2 p. 279.
5 Polon noyawica. pantaloni. Cp I Bolduri D Şt. 2 p. 277
6 Ion. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu
Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI, Bucureşti, 1905, p 386
7 I. Bogdan. D. Şt. 2 p. 20

Cernăuţului. În Cernăuţi, carele să nu se scuture, ci
neguţătorul să-şi dea cuvântul său, că nu are marfa oprită
în carul său, jderi, argint, ceară şi cai buni de ţară.

Şi se va socoti preţul postavului în Suceava, ca şi în
Liov.

Iar liovenii ce vor merge la Brăila, după peşte, la
vama de margine, fie la Bacău sau la Bârlad, acolo vor
da pentru o grivnă câte un groş şi jumătate, iar carul şi
peştele să nu li se ia. Şi acolo să-şi scoată pecete şi să
meargă slobod la Suceava, şi vor da la vama principală,
în Suceava, de grivnă câte trei groşi. Iar carul şi peştele
să nu li se ia. Iar la Sireti, vor da de grivnă câte un groş
şi jumătate, iar peştele şi carul să nu li se ia. Şi în
Cernăuţi vama pentru car.

Iar liovenii ce vor aduce ei înşişi, din Ungaria,
argint ars, din acest argint să cumpărăm noi pentru noi
cât ne va trebui, iar alt argint ce le va rămânea, acesta le
este slobod.

Ceara din Muntenia şi cea din Braşov le este
slobodă şi vor da vamă pentru o peatră de ceară, în
Bacău, un groş, iar la descărcare, în Suceava, de peatră
un groş, iar în Sireti, de peatră un groş.

Jderii ungureşti le sânt slobozi. Şi vor da vamă în
Baea un groş şi jumătate de grivnă şi la descărcare, în

Suceava, de grivnă trei groşi şi în Sireti un groş şi
jumătate de grivnă. Şi din aceşti jderi cât ne vor trebui
nouă, vom cumpăra pentru noi, iar ceilalţi le sânt
slobozi.

Şi încă le-am dat voie să-şi ţie, în Suceava, o casă,
dar în această casă să nu ţie cârciumă, nici să nu facă
bere, nici mied, nici măcelărie să nu ţie, nici pâne să nu
vândă. Iarăşi dacă acesta, ce va trăi în această casă, ar
vrea să ţie ceva din acestea, atunci să sufere (să
plătiască) cu târgul.

Şi am făcut această neguţitorilor Domnitorului
nostru, Craiul Poloniei, din toată ţara Rusiei şi a
Podoliei. Şi cele ce am scris mai sus le făgăduim să le
ţinem vecinic, fără înşelăciune şi fără viclenie, în vecii
vecilor, noi şi urmaşii noştri, nestrămutat niciodată, pe
cinstea noastră şi pe credinţa noastră, după datina
creştinească.

Şi martori la aceasta, pan Giurgiu staroste, pan
Mihail dela Dorohoiu, pan Vlad dela Sireti, pan Oană
vornic de Suceava, pan Iaţco şi pan Ilieaş ceaşnic. Şi încă
la aceasta au fost soli din Liov, cari au încheiat cu noi
acest lucru, Mâcico Culicovschi, Zamirstam Hanăs şi
Hanăs Verzest şi Rus Niclius şi pisarul din Liov, Hanăs.

Şi spre întăritură tuturor acestora, am poruncit
credinciosului nostru, Brateiu logofătul, să scrie şi să
atârne pecetea noastră cea mare cătră această carte a
noastră.

În Suceava, în anul şese mii nouă sute şi şesesprezece Octomvrie 6.
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NOTE
Pergamentul a fost în Arhiva oraşului

Lemberg. Scrisoarea semiuncială, litere mici, fără
spaţiu între cuvinte.

Pecetea cea mare a Domnului atârnată. A fost
publicat cu abateri în Acty zapad. Ross. L (1846),
nr. 21.

Asemenea în E. Kalužniacki, Dokumenta
moldawskie i multanskie z archiwum miasta
Lwowa,. 1878, nr. 2. O traducere după Acty
zapad. Ross., cu unele rezumate şi greşeli, e
publicată în Hasd. Arh. Ist. 1, p. 130-132. O
copie slavonă la Acad. Rom., mss. 126, dăruit de
I. Bogdan. După această copie îl dau şi eu mai
sus.

Documentul a fost cunoscut şi întrebuinţat
deseori de istoricii noştri. Cp. A. D. Xenopol, Ist
Rum., ed. 3, vol. 3, p. 209, D. Onciul, Din
instoria României, Bucureşti, 1914, p. 42, N.
Iorga, Istoria comerţ. Rom., ed. 1, voi. 1, p. 88-
91, I. Nistor, Handel und Wandel p. 7, I.
Minea, Principatele Române şi politica
orientală a împăratului Sigismund, 1919, p.
107 etc.

Acest document este extrem de important, căci
ne arată produsele ţării de atunci. În el apar
oraşele Cetatea Albă, Bacău, Baia, Bistriţa,
Bârlad, Brăila, Braşov, Cernăuţi, Dorohoi, Hotin,
Iaşi, Moldoviţa, Neamţ, Roman, Siret, Suceava,
Tighina, Trotuş.

1. Analizând importanţa drumurilor comer-
ciale care străbăteau Principatele Române şi

vorbind despre vechimea lor şi neamurile de
negustori care le-au parcurs,istoricul român C.
C. Giurescu consemna printre altele: „...La
1330, se aminteşte, în «viaţa» lui Ioan cel Nou,
nu numai de învăţaţii din «Iudeea», care,
alături de cei din «Persida», stăteau pe lângă
stăpânitorul tătar din Cetatea Albă, dar şi despre
locuinţele evreilor din acest oraş. E cea mai veche
menţiune medievală referitoare la ei pentru
teritoriul dintre Carpaţi, Nistru şi Marea
Neagră. Erau, evident, negustori tătari, mai ales
negustori de robi, furnizând această marfă vie
italienilor care o transportau în porturile
Mediteranei. Erau negustori saşi, mai ales din
cele două oraşe apropiate de hotarele Moldovei,
adică din Bistriţa şi din Braşov, precum şi
negustori ruşi, mergând pe urmele celor din
secolele X-XII. Erau apoi, bineînţeles, negustori
români, care buni cunoscători ai drumurilor pe
uscat, călăuzeau pe tovarăşii orientali de breaslă
spre Liov în special, dar şi spre oraşele din
Transilvania.

E necesar să insistăm asupra însemnării din
1339, de pe portulanul lui Dulcert, referitoare la
drumul transcontinental, Marea Neagră - Liov -
Marea Baltică. Acest drum comporta două
variante: una care pleca de la coloniile genoveze
din Crimeea şi vecinătăţile acesteia, având drept
centru principal Caffa, cealaltă care pleca de la
coloniile genoveze de la apus de Nistru... (...)
Prima variantă străbătea Crimeea, apoi stepa
nogaică, după aceea Podolia şi, prin Cameniţa şi
Ternopol, ajungea la Liov. I se spunea «drumul

tătăresc», deoarece mergea, în prima lui parte,
prin regiuni nu numai stăpânite, dar în mare
parte locuite de tătari. (...) Cea de a doua variantă,
mai scurtă şi care va câştiga din ce în ce mai
multă importanţă, pornea din trei porturi
deosebite: unul la mare, Moncastro sau Cetatea
Albă, şi două la Dunărea maritimă: Chilia sau
Licostomo şi Vicina. (...) Varianta cea de a doua
a marelui drum transcontinental, aceea care
pornea de la porturile situate la apus de Nistru,
va căpăta, numele de «drumul românesc» sau
«drumul moldovenesc» — «via walachiensis» în
actele latine - deoarece trecea în mare parte a
parcursului ei „prin teritorii locuite de români”.
(...) Considerând „şleaurile” sau căile principale
şi ramificaţiile variantei «româneşti» sau «moldo-
veneşti» ale marelui drum transcontinental, o
observaţie se impune: prezenţa multora din
târgurile Moldovei la vadurile apelor tăiate de
amintitul drum. Într-adevăr, coborând de la Liov
prin Sniatyn şi ajungând la Cernăuţi, constatăm
că această din urmă aşezare este situată la un vad
al Prutului, vad pe unde trecea „drumul mare”,
aşa cum i se spune în actele din secolul al XV-
lea” (Constantin Giurescu, Târguri sau oraşe şi
cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la
mijlocul secolului al XVI-lea, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 57-58).

2. C. Ungureanu, Istoria României în date,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 54.

3. Ibidem, p. 56.
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Carmen Veronica STEICIUC

Festivalul-concurs de literatură
Rezonanţe udeştene

ncepând cu cea de-a XVII-a
ediţie, Festivalul naţional de
literatură „Eusebiu Camilar –

Magda Isanos” îşi schimbă denumi-
rea în Festivalul-concurs de literatură
„Rezonanţe udeştene” şi este inclus
în amplul Festival european al artelor
„Ciprian Porumbescu”.

Organizat de Consiliul Judeţean
Suceava prin Centrul Cultural
„Bucovina”, respectiv Centrul pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Suceava, în parteneriat
cu  Librăria Cărtureşti Suceava,
cotidianul Crai nou Suceava, Muzeul
Bucovinei, Biblioteca Bucovinei „I.G.
Sbiera”, Asociaţia Culturală „Mircea
Motrici”, Centrul Cultural “Unirea
sub Oadeci”, Biblioteca Comunală
“Constantin Ştefuriuc”, Primăria
Udeşti, Casa de cultură a municipi-
ului Câmpulung Moldovenesc şi
Casa de cultură a municipiului
Rădăuţi,  Festivalul-concurs de litera-
tură „Rezonanţe udeştene” s-a
desfăşurat la Suceava, Câmpulung
Moldovenesc, Udeşti şi Rădăuţi, în
zilele de 25, 26 şi 27 mai 2012.

Juriul este format din critici
literari, poeţi, prozatori, redactori şefi
de reviste literare, membri ai Uniunii
Scriitorilor din România. Preşedintele
juriului este prof. univ. dr. Mircea A.
Diaconu, prorector al Universităţii
“Ştefan cel Mare” Suceava, critic
literar. Membrii juriului la secţiunea
poezie sunt: scriitorul Bogdan Hanu,
critic literar din Iaşi; scriitorul Gellu
Dorian, redactor-şef şi consilier al
Editurii Axa Botoşani, redactor-şef al
revistei Hyperion; poetul Liviu-
Dorin Clement, redactor şef al
cotidianului Crai nou. La secţiunea
proză scurtă şi reportaj literar juriul a
fost format din: prof. univ. dr.

Adrian Dinu Rachieru,
scriitor, critic literar, decanul
Facultăţii de Jurnalistică al
Universităţii “Tibiscus” din
Timişoara; prof. univ. dr.
Vasile Spiridon, critic literar,
şeful Catedrei de limba şi
literatura română a Facultăţii
de Litere din cadrul
Universităţii din Bacău şi
scriitorul şi jurnalistul
Grigore Ilisei din Iaşi. Juriul a
acordat următoarele premii:

Secţiunea Proză:

Marele Premiu „Eusebiu Camilar” şi
Premiul revistei Plumb, Bacău -
Andreea Vezeteu (Suceava),

Premiul I şi Premiul revistei Timpul,
Iaşi - Elisabeta Maruseac (Suceava),

Premiul II şi Premiul revistei Contact
international, Iaşi - Miruna Ştefana
Belea (Manchester - Marea
Britanie),

Premiul III - Steliana Cristina Voicu
(Ploieşti);

Secţiunea Poezie:

Marele Premiu „Magda Isanos”şi
Premiul revistei Convorbiri
literare, Iaşi - Ionela Mădălina
Grosu (Suceava),

Premiul „Constantin
Ştefuriuc”acordat de cotidianul
Crai nou, Suceava şi Premiul
revistei Poezia, Iaşi - Deniz Otay
(Suceava),

Premiul I şi Premiul revistei
Bucovina literară, Suceava -
Marina Popescu (Bucureşti),

Premiul II şi Premiul revistei
Hyperion, Botoşani - Mihaela I.
Grădinariu (Râşca - Suceava),

Premiul III şi Premiul revistei
Timpul, Iaşi - Alex Văsieş (Bistriţa);

Premiul revistei Contact
international, Iaşi – Radu Niţescu
(Bucureşti)

Premiul revistei Conta, Piatra Neamţ
– Andreea Teliban, Bucureşti

Premiul revistei Poesis, Satu Mare –
Vlad Ionuţ Sibechi, Boroaia,
Suceava;

Premiul revistei Zona literară, Iaşi –
Anastasia Gavrilovici

Premiul revistei Dacia literară, Iaşi –
Andra Iordache, Vatra Dornei

Premiul revistei Porto Franco, Galaţi
– Andreea Goreac, Suceava

Premiul revistei Plumb, Bacău –
Mara Diana Alexoaea, Suceava

Premiul revistei Revista română, Iaşi
– Mihai Ionuţ Ologu, Vulcan,
Hunedoara

Secţiunea Reportaj:

Marele Premiu „Mircea Motrici” şi
Premiul revistei Zona literară -
Elisabeta Maruseac (Suceava),

Premiul I - Adela-Ela Căşuneanu
(Suceava),

Premiul II - Anastasia Gavrilovici
(Ipoteşti - Suceava),

Premiul III- Jenica Romanică (Vatra
Dornei).
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Dascăl
şi
ucenic

ătăile versului am prins a deprinde / Nu din cărţi, ci la horă,
din danţ / Rimele din bocete şi colinde, / Din doinele seara
cântate pe şanţ...” îşi mărturisea Nicolae Labiş taina izvorului

poeziei Începutul, în anul 1955. Colosala lui erudiţie folclorică nu este
un simplu mit, ci o realitate, declara fostul său profesor de liceu din
Fălticeni, îndrumnător şi prieten, V.Gh.Popa, în lucrarea Nicolae
Labiş, folclorist (Fălticeni, 1974, ms. dactilogra-fiat, depus de autor la
Galeria Oamenilor de Seamă din urbea situată între Nada Florilor şi
Dumbrava Minunată).8

Cei doi, dascăl şi ucenic, s-au apropiat afectiv în iarna anului
1951, când şcolarul de 16 ani, Labiş E. Neculai, se pregătea pentru un
concurs literar la care a şi luat premiul întâi pe ţară. Tema propusă
concurenţilor era din creaţia populară. Atunci profesorul, el însuşi
folclorist, i-a indicat o bibliografie adecvată, din care n-au lipsit
colecţiile lui Vasile Alecsandri şi G. Dem. Teodorescu. În colocvii
permanente cu profesorul său, tânărul poet şi-a etalat sensibilitatea şi
priceperea în aprecierea nepreţuitelor comori spirituale româneşti,
comori adunate din satul său natal. Datini de tot felul, în peisajul rural
de la poalele munţilor (localităţile Poioana Mărului şi Mălini), basmele,
eresurile la şezătorile, nunţile, horile cu strigături sau cântecele de jale,
baladele străvechi,colindele şi pluguşoarele urate pe la fereşti etc.,
toate acestea l-au determinat să dorească a culege singur, direct din
gura rapsozilor sau povestitorilor de pe meleagurile Sucevei, tot ce
sălăşluia încă în memoria bătrânilor. Să nu uităm că, în perioada 1950-
1960, această bogăţie strămoşească era ocultată, neîncurajată, mutilată,
falsificată de ideologia nefastă ce se instaurase. În consecinţă, Nicolae
Labiş, adolescentul poet, ca la o chemare a străbunilor, a colindat pe
teren către surse şi obârşii nevalorificate. În acest fel, cu o teribilă sete
de autentic, ca şi Eminescu, Nicolae Labiş s-a adăpat direct de la
izvoare, sub îndrumarea neostoită a profesorului său cărturar.

Această curăţire, total străină de ideologia comu-nistă malefică, ce
devenise pentru sufletul lui candid de copil un fel de basm luminos şi
naiv, l-a iluminat, răzvrătindu-l vertigiunos şi total, „drept ca o
spadă”, ca haiducul din balade în luptă cu un balaur mult mai puternic
decât el şi care l-a răpus în preajma Sfintelor Sărbători de Crăciun ale
anului 1956.

Revenind la minunatul profesor predestinat, V. Gh. Popa (1912-
1976), ezoterist, cu preocupări interzise în acea vreme, să observăm că
marele decriptor al tradiţiei primordiale, Vasile Lovinescu, îl considera
cel mai apropiat, ca structură şi formaţie culturală, de acel domeniu în
care amândoi percepeau valoarea ascunsă a simbolisticii ancestrale
autohtone, a tot ce este creaţie populară românească, ezoterismul
basmelor, baladelor şi al multor datini de pe acest teritoriu. Cel care
avea să fie condamnat politic, în 1960, la 15 ani de muncă silnică,
V.Gh. Popa, are marele merit, de a încuraja şi îndruma pe tânărul
ultradotat cu harul înţelepciunii despre care chiar profesorul scrie că
deţinea toate datele unui iniţiat.

8 V. Gh. Popa, Fata mea, Editura Junimea, 2012
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În opera poetică a lui Nicolae Labiş, copilul năzdrăvan şi hâtru,
strălucesc precum diamantele roadele acestei culturi esenţiale,
evidente în poeziile sale originale precum: Zurgălăul, Scrisoare mamei,
Mioriţa, Meşterul, Cozma Răcoare etc. Toate au, la o privire avizată, un
miez ezoteric. Cu aceste bogăţii strămoşeşti, el ar fi ajuns cu siguranţă
un alt luceafăr al Ţării de Sus a Moldovei, dacă nu s-ar fi năpustit
asupra-i, atât de timpuriu, răzbunarea „păsării cu clonţ dec rubin”, pe
care el a presimţit-o, cu mare spaimă, ca pe un destin implacabil.. Nu
pentru aceste extraordinare calităţi de maestru mentat ne referim la
Nicolae Labiş, ci pentru că, poate, cel care a modelat lutul dându-i
elemente de geneză divină viitoruzlui mare poet a fost dascălul.

Vasile Gh. Popa s-a remarcat ca poet, folclorist, prozator,
memorialist, istoric literar a cărui operă se întregeşte editorial mai
degrabă în postumitate, după cum remarcăm în recenta apariţie
editorială la editura 2012. Este meritul îngrijitorilor ediţiei de faţă că au
valorificat străduinţele lui V. Gh. Popa, mentorul poetului Nicolae
Labiş, punând în circulaţie manuscrisul integral, aşa cum a rămas de la
profesorul fălticenean.

Poemele volumului sunt minuni pentru copiii de toate vârstele,
iar ilustraţiile realizate de strănepoata poetului, Eva Maria Ţepoi, sunt
adevărate flori în poiana viselor transmise de autor fetei sale. Aceste
câteva cuvinte reprezintă o invitaţie de a cunoaşte istoria,
rememorarea personalităţii marelui om care, cu aripa spiritului său
genial, a influenţat destinul lui Nicolae Labiş şi acum al copiilor,
copiilor şi nepoţilor săi, descriindu-le uriaşele teritorii din marea
creaţie populară naţională.

Carmen PALLADA

Două
ipostaze

lutind între două vise, poetul Mihai Măceş, îşi dedublează
aparent personalitatea, reducând timpul trăirii sale la o
multitudine monadică de spiritualitate, greu decelabilă la o

primă lectură. După debutul din 1982 la editura Scrisul Românesc cu
Golful luminii, după extragerea din sertarele minţii a trei volume care
întârziaseră în detrimentul avântului tinereţii, o Carte cu poveşti,
editura Literatorul, 1992 şi o Carte de învăţat la editura Cugetarea
Tigero, 1996 (amândouă cu poezii pentru copii), un periplu în realitate
– Dintotdeauna vocalele, editura Meridian, 1993, au împlinit apariţiile
semnate de autor în secolul trecut. Acum, ca recompensă pentru
cititori, Mihai Măceş, reînnoadă alte poeme ale visării, dragoste
sublimată prin prisma mileniului abia început. I-au trebuit ani buni
gânditorului să redea hârtiei frământările sale, de-acum elaborate şi
filtrate în metaforele maturităţii.

Romantic într-un veac barbar9 reprezintă o carte de vizită a poetului
care aminteşte de faptul că timpul a venit: "...şi tu mă-ntrebi ce fac de o
vreme/ scriu alte ale visării poeme/ fiecare vis să-şi aibă poemul/ cum
aveţi tu iubito şi Domnul// altfel n-ar putea sub pleoapă/ umbra
îngerilor să-ncapă/ dincolo de amurg diafană/ visarea vindecare şi
rană " (p. 76). Este greu de spus dacă influenţa lecturilor sale, tăcerea

9 Mircea Măceş, Romantic într-un veac barbar, Editura Ramuri, 2011

impusă unui spirit vulcanic, au avut de câştigat un pariu cu registrul
său tipic romantic, un neoromantic pe alocuri modernist, ducându-şi
tensiunea ideatică în alegeri lingvistice necesare relatării directe a lumii
afective dintre cuvânt şi simţăminte. Afirmam că la o primă lectură
există şansa receptării unui prim nivel ideatic, cititorul plonjând în
cotidian, mai ales datorită stilului, lirismului supus veacului barbar în
care luceafărul se trezeşte fără a fi altceva decât un om obişnuit. Dar
aici intervine poetul adevărat, în acest volum, un poet pur-sânge,
produs al timpului de meditaţie: "...deodată deveniră/ adânci/ ochii
mamei oglindă sau/ poartă a hăului/ dincolo/ de care nu-ndrăznii să
mă uit/ că totul o ducă pare o ducă/ rămâne timp/ destul altădată/ să
văd/ imaginea asta."(p.23). Imaginea creată de un mare mânuitor al
cuvântului nu poate fi mai presus decât aceste versuri, care în ciuda
amăgirii poetului nu sunt dintr-un vis, ci dintr-o percepţie genială a
gândului divin. Ochii mamei sunt o oglindă sau hăul universului în
care nu are curajul nici a se pierde, poetul fiind creatorul de imagini
virtuale. Tema iubitei, a vieţii de cuplu, a familiei, a mamei - toate
elementele desfăşoară cotidianul sub ochiul atent al divinităţii, dar şi al
scriitorului avid de a recunoaşte în jurul lui a anotimpurilor strecurând
timpul în vid. Chiar piatra rotundă din pârâul de lângă poartă şi care
aduce aminte de faptul că îmbătrânim e o dovadă vie care perturbă
viaţa personajelor din poeme. Trebuie să amintesc faptul că aparenţele
duc spre un lirism ciudat, secvenţe ale unei intrigi, ale unei ficţiuni ce
se desfăşoară înrobită de timp, o acţiune secvenţionată de un
stroboscop pe care magicianul Măceş o mânuieşte cu măiestrie. Dar
numai la primul nivel de lectură. La al doilea "...ne-asemănăm de parcă
din oglindă/ asupra mea/ tot ochii mei privesc/ mă urmăresc şi
număr/ de unul singur zile-n care sui/ pe treptele brumate/ înspre
umbre de visu-ncins/ întors din somnul celuilalt spre mine."(p.67). Iată
al doilea nivel pe care îl putem decela în lectura volumului, iar
dedublarea este recunoscută chiar de autor. Descoperirea sinelui prin
intermediul actului oniric este o stratagemă romantică. Deci, poetul se
recunoaşte în interiorul clepsidrei ca un călător similar luceafărului
eminescian. De aceea el îşi asumă o izolare din lumea înconjurătoare
pe care o defineşte ca fiind sălbatică, barbară. Discursul acestei a doua
ipostaze căreia i se dedică poetul, depăşeşte epicul care ne obsedase la
prima lectură şi visul se afundă în spirit. Întâlnim această aserţiune în
versurile sale care relatează că "... ruinarea omului începe cu sufletul/
întâi/ e prea greu de zilele lipite de el/ ca o brumă/ apoi/ se
pomeneşte aşa fără adăpost/ dezbrăcat şi-l ia cu frig/ toată viaţa
urcând pe-o scară/ de ceară/ ţi se despică sufletul cum despică/
aerul/ pe care-l respiri aripa unei păsări/ care nu mai ştie să zboare...
"(p.38). Tema timpului, a scării lui Iacob, a separării celor două
componente divine ce sălăşluiesc în om ca suflet, iată o profunzime ce
demonstrează harul poetic al lui Mihai Măceş. Sentimentele lui,
asemănătoare păsărilor, transferă imginile surprinse de un ochi
interior în cuvânt. Este de fapt ceea ce este necesar unui scriitor care îşi
poartă cu "dragoste şi ură" anii, alături de cea îmbrăcată în "haine-ale
splendorii/ asemeni unui crin a cărui cupă/ adună-n ea parfumele
visării "(p. 54). Mihai Măceş rămâne o voce a cărei prezenţă, depăşind
urbea Băniei, are nevoie, pentru a desface lumina secretă a tainelor, de
un spaţiu special, încadrat în timpul fiinţării sale. La un moment dat,
formula epicului liric împietreşte într-un fantasm ireal. Logosul îl
sprijină pe luceafărul veacului barbar – o repetare a fiecărui alt veac –
inspirând variaţiuni şi vise:

...starea aceasta de înger
adormit pe un zid
umbra aceasta de frunză
căzută-n noroi
devin sevă
în oasele pământului
horă jucată în doi... (p.55)

Jocul de umbră şi soare, de experiment şi piatră şlefuită, de
visător în lumea reală, afirmând inepţii stilistice în preajma unei
evoluţii în care utopia nu-şi găseşte locul. Iată, deci, romanticul care
stăpâneşte taina poesiei într-un veac barbar !

Liviu PENDEFUNDA
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Julieta Carmen Pendefunda, sufletul unui poet în meditatie în cetatea Sighişoara

2

Liviu Pendefunda (în dreapta) și cenaclul pe care l-a condus îmtre anii 1983 și 1987 la Casa de
Cultură a Studeților Iași

La Galele APLER, Augustin Buzura, Liviu Pendefunda și Angela Martin, Câmpina 2011,

Nicolae Dabija înconjurat de prieteni, familia Pendefunda la Festivalul Grigore Vieru, Iași 2011

Hortensia și George Gavrilean împreună cu soții Pendefunda la Zilele Contact international.
Gura Humorului, 1998
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