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CC
el mai bun exemplu care îmi vine în minte pentru a
ilustra titlul articolului îl ofer\, desigur, Don Quijote.
El întruchipeaz\ cel mai bine nocivitatea c\r]ilor. Nu
de alta, dar fiindc\ nu cunoa[te jum\t\]i de m\sur\.

C\r]ile îl duc la nebunie. Don Quijote î[i pierde min]ile, nu,
cum se crede uneori, din prea mult citit, ci din gre[ita în]elegere
a celor citite. E un prost cititor al romanelor cavalere[ti: le ia
în litera lor. Dac\ ar fi fost un cititor bun, ar fi [tiut c\ în afara
C\r]ilor Sfinte, toate celelalte, [i îndeosebi fic]iunile literare,
se citesc printre rânduri. Sensul literaturii trebuie c\utat în
intervalul, adesea infim [i de aceea insesizabil, dintre rândurile,
paginile sau capitolele unei c\r]i. M\car preotul, dintre cei
care vor s\-l opreasc\ pe Don Quijote de la citit, ar trebui
s\ fie de acord cu felul în care cavalerul ia au pied de la lettre
romanele. Doar c\ preotul e de p\rerea mult mai radical\ c\
nu se cuvine s\ cite[ti romane. Se vede c\ romanele aveau
în Spania începutului de secol XVII acela[i „nume prost”,
dup\ cuvântul unui contemporan, pe care-l vor avea [i în
Principatele Române la mijlocul secolului XIX. 

Un exemplu interesant de educa]ie literar\ cu efecte
nefaste l-am descris în articolul despre Madame Bovary.
Altele îmi vin în minte acum. Iat\, Julien Sorel. Se [tie c\ eroul
lui Stendhal fusese instruit în adolescen]\ de un chirurg-
major care îl urmase pe Napoleon în campania din Italia [i
era Cavaler al Legiunii de Onoare. Primarul or\[elului îl
credea, desigur în mod fals, iacobin. Educatorul, care era
chiria[ul p\rin]ilor lui Sorel, i-a pus acestuia în mân\ „Memoriile
de pe Insula Sfânta Elena” ale împ\ratului. {i e foarte probabil
c\-i vorbise adesea despre împ\rat. Ce consecin]e pentru
destinul ]\r\nu[ului a avut aceast\ educa]ie se [tie. Julien
î[i va pierde capul, ca [i Don Quijote, dar la propriu. {i tot
pentru c\ a confundat fic]iunea [i realitatea, f\când din
Napoleon o icoan\ la care se va închina pân\ la moarte.

O posibil\ Madame Bovary este Madame de Bargeton,
din romanul lui Balzac „Iluzii pierdute”. Diferen]a dintre
bovarism [i bargetonism st\ în felul în care a ac]ionat asupra
celor dou\ tinere [i frumoase femei educa]ia. Bovarismul
este produsul une lecturi literale a romanelor romantice.
Emma crede c\ tot ce zboar\ în c\r]i se m\nânc\ în realitate.
{i, voind s\ tr\iasc\ via]a personajelor îndr\gite, î[i pierde
via]a proprie. Louise, adic\ Madame de Bargeton, procedeaz\
exact invers: î[i plaseaz\ via]a în plin\ fic]iune romantic\.
A[a se face c\ vede în fiul unui farmacist de provincie un
aristocrat al poeziei dup\ chipul [i asem\narea celor cu
ale c\ror versuri se delecta. Balzac î[i bate cu cruzime joc de
modul în care personajul lui cite[te via]a saloanelor provinciale
ca [i cum ar fi via]a din fic]iunile romantismului. Ce e
drept, Louise reu[e[te, spre deosebire de Emma, s\ se sustrag\
la timp farmecelor naive ale c\r]ilor [i s\-[i abordeze propria
via]\ în chip cât se poate de pozitiv.

Nu vreau s\ mi se ia în nume de r\u (sunt p\]it!) [i de aceea
nu dau exemple de nocivitate a c\r]ilor, fiind vorba nu de
cei care le citesc, ci de cei care le scriu. Nu duc lips\ de exemple
de c\r]i care i-au dus la pierzanie pe atâ]ia scriitori. 
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N B|RBAT (cu alur\  de „b\iat”!)
care, la urma urmei, ar putea p\rea chiar
([i) dr\gu]. O tip\ care îi spune mereu
c\ „prime[te mai mult”. Sau prea mult.
Poate, chiar, prea mult. Prima zi: mîna
pe picior. A doua zi, pupat. A treia zi,
mîna pe picior plus pupat... {i tot a[a.
De nici nu mai [tii ce-ar putea primi mai
departe... Iar b\rbatul chiar asta [i execut\.
Mîna pe picior. Pupat. Mîna pe picior

plus pupat, plus... Plus oare ce? Ce vor b\rba]ii? Dar,
parc\, femeile, ce vor? M\car de-ar fi de-a dreptul.
Dar nu e. M\car de-ar fi o aluzie imagistic\. Dar
nu e. Pare, mai degrab\, un spot f\cut pe genunchi,
în box\, cu cheltuieli minime, pe vreme de criz\.
În schimb, cu economii maximeJ. {i campania continu\
tot a[a. Operatori. Telefonie mobil\. Giesemuri. Fi]e
în cap. A[a or fi fitzele? A[a or fi adolescen]ii &
tinerii (foarte tinerii, vreau s\ zic) din ziua de azi?
S\ fie o reclam\ aderent\ la feti[urile juventu]ii?
Îndoi-m-a[! E doar o îns\ilare jalnic\, una cu preten]ii
de oarecare spiritualitate. Poante. Aluzii. Mîna pe
picior. Uite [i pe b\trîniciosu’ \sta, risc s\ zic\ unii
cititori, mai tineri.

Nu a]i mai visat de mult\ vreme s\ v\ „combina]i”
cu cineva? O f i rm\ de conectare  la  te lefonia
mobil\ tocmai v-a propus acest lucru. Cum? Nu vre]i?
Vi se pare gregar? Mie mi se pare [i mai r\u: submediocru.
Prefer s\-mi fi spus direct, mai bine a[a, pe [leau...
De[i sînt mai multe variante. Nu cred c\ trebuie s\
g\sim o singur\ solu]ie, doar o singur\ solu]ie...

Trezirea [i reînc\rcarea!

Era inevitabil s\ afl\m, mai departe, ce face Dorel.
Dorel face reclam\ la un coniac care e, de fapt, un
vinars. Involuntar. El doar se pune cu fundul pe o
chestie care arde. Într-o saun\. {i asta, daaa, e hazos.
{i, de data asta, am s\ spun [i la ce e. La UNIREA.
Impropriu zis coniac. Sau, m\ rog, mai degrab\,
cognac. De fapt, vinars. Un produs care îmi aminte[te,
prin condi]iile de campanie, de „rachiu aprig de
Câln\u”. Pîn\ la urm\, despre ce vorbim? Despre un
tr\sc\u. Sau o drojdie. Sigur, diferen]e specifice
exist\. Dar nu cine [tie ce. Mîine, poate s\ urmeaz\
„basamac aspru de Moldova”. Nu am spus pe [leau
[i la celelalte „reclame”/produse tocmai ca s\ nu le
fac... reclam\. Publicitate negativ\, asta, hîm, nu prea
exist\... Rachiul so aprig de Câln\u este un produs
a c\ruia vandabilitate depinde aproape în totalitate
de reclam\. C\, la urma urmei, de, c\ o s\ cumperi
„aprigul de Câln\u” [i nu o s\ bagi botul în „]uic\
de Pite[ti”, care, la urma dinspre urma urmelor, tot
o „ap\ de foc” este, deopotriv\ rezultat\ din amprenta
fructelor – care-i diferen]a? Dar s\ revenim la Dorel,
simt io nevoia... Cine e dorel al nostru? P\i, dorel
din popor, cine s\ fie?... Looser-ul, naivul, ingenuul,
neao[ul, nesofisticatul, cum [i produsul pe care îl
consum\ tot nesofisticat este. Muncitorul din con-
struc]ii. Dorele, ne auzi, Dorele?

Cum, nu-l [ti]i pe Dorel? Dorel e \la cu ciorapi
& bocanci de sconcs, din alte edi]ii/episoade. |la,
„[mecher” doar prin rico[eu.

Cu mult mai tare e aia, deh, cu situl arheologic.
O reclam\ de te doare-n [pi]. Mîrl\nia întruchipat\.
Un profesor, ori arheolog, ce-o fi el, se teme, mai r\u
decît pentru via]a lui, de spargerea ulcelelor, amfore
etc pe care le-a dezgropat. Iar Dorel, muncitor pe
[antier, din gre[eal\, fire[te, tocmai acolo nimere[te
cu mingea. Îi face zob profesorului toate pr\p\ditele
[i imbecilele lui de ulcele. Ha, ha, ha, nu-i a[a c\-i
haios? Ce-i trebuie lu’ mo[u’ \la, lu’ cretinu’ \la

d\ profesor arheologie? C\ doar de asta ne arde nou\
acuma, hait? Nu-i a[a c\-i bun\? Cine l-a pus s\
dezgroape, nene, oale [i ulcele? Noi, muncitorii în
construc]ii, facem mi[to cu mare voio[ie d\ intelectualii
\[tia trimbulinzi.

Lumea reclamelor române[ti este la fel ca [i lumea
în care tr\im. P\i cum ar putea fi altfel? {i cum mass-
media din România par s\ cad\ în imund precum
într-o hazna f\r\ fund (am f\cut, cumva, o rim\ – [i
nu ne-am dat seama?), la fel face [i vectorul publicitar
insertat în media. La a[a media/la a[a pres\, a[a
reclam\. Manele. Manele ale gustului nostru.

De ce cad reclamele române[ti în derizoriu din
ce în ce mai mult? E criz\ [i de idei? Sau criza de
bani îi face pe „publicitarii” (duplicitarii?) români
s\, parc\, taie cu foarfeca, decorul – din hîrtie gofrat\,
din aia pe care o utilizam la clasa întîia?

Am lucrat în publicitate vreo doi trei ani. La
început, cu/la o agen]ie mai mic\, DAS, apoi la
una dintre cele mai mari, GMP Advertising, cea care
are renumele de a-l fi f\cut pe Traian B\sescu primar
mai întîi, iar apoi – pre[edinte. Am început, atunci,
s\ în]eleg din\untru. S\ v\d dinl\untrul lucrurilor
cum se manipuleaz\ oamenii. {i asta po]i s\ vezi la
orice agen]ie, din România sau din lume. Nu c\ ar
fi un lucru r\u. Agen]iile de publicitate asta fac:
manipuleaz\ oamenii, îi îndreapt\ într-o direc]ie
anume, îi canalizeaz\, catalizeaz\, spune-]i-i cum
vre]i. Cu nuan]e, desigur.

Zi de zi, eu îmi luam picioarele la spinare [i, la
ora nou\, m\ înfiin]am la sediul agen]iei ,  din
Strada Silvestru, chiar lîng\ biseric\. Nu doegeaba
o fi l\sat Dumnezeu biserica al\turi, a[a cum pune
crî[ma [i schitul/capela fa]\ în fa]\. Sau, ca în Gala]i,
cimitirul „Eternitatea”, fa]\ cu eternitatea crî[mei.

S\ te po]i confesa. S\ po]i s\ bei. {i, uneori, eventual,
s\ vomi]i. S\ vomi]i ceea ce nu asimilezi. {i, uite,
dintr-a[a o îndeletnicire, puneam pe masa so]iei [i
copilului meu o pîine. Alb\. Sau intermediar\. În
care aluatul cre[tea precum scriptele scenariilor.
Atunci am v\zut, prima dat\, c\, uneori, prejudecata
„accesibilit\]ii” spotului, care trebuie „consumat” de
oameni de toat\ mîna (targetul) scuz\ mijloacele
estetice fracturate la mijlocul drumului. Dar, oricum,
parc\, în 2001-2002-2003, anii în care am avut,
mai mult, de-a face cu publicitatea, nu era atît de
mult derizoriu pe pia]a spoturilor [i clipurilor române[ti.

{tiu c\ o s\ tres\ri]i (unii) oripila]i dac\ am s\ v\
spun c\ reclamele/adv\rtaisingu’ m\soar\ gradul de
cultur\ al unui popor. Temperatura sa spiritual\. Dar
chiar a[a este. El d\ m\sur\ despre inteligen]a noastr\,
a românilor. {i n-a[ vrea s\ dea m\sur\ proast\. Despre
atît inteligen]a produc\torilor de reclam\ cît [i a
receptorilor/consumatorilor. Pentru c\ publicitatea,
chiar [i pentru cei care o ur\sc [i schimb\ postul
(prostul?), adic\, deh, zappeaz\, este o form\ de
comunicare. Social\. Cu un impact negr\it de
mare. Mai întîi, prin persuasiune. Prin repetarea
încontinu\ a numelor. Brandurilor. Care tind s\ devin\
mantre. Sau s\ înlocuiasc\ mantrele. Publicitatea are
exegeza ei. Hemeneutica ei. Escatologia ei. Unii se
vor gîndi c\ este foarte postmodern\. {i au dreptate.
Numai c\, mai întîi, este cam... modern\. Sigur, acum
[i-a însu[it întreg arsenalul postmodern. Iar dirijarea
ei spre derizoriu vizeaz\ adresabilitatea c\tre un
public tot mai larg. Da, de acord, dar cu ce pre]?
Cu pre]ul lux\rii întregului bun-gust? Merit\ tîrgul?
I don’t buy it! {i s\ produci reclam\... nu e u[or de
f\cut! Marii f\c\tori de pub sînt, ast\zi, un fel de
erudi]i. (Î]i trebuie, totu[i, o aplecare spre enciclopedic).
{i sînt trend-setteri. Un fel de guru ai gustului public.
Cu care pot s\ fac\ aproape tot ce vor. De aceea e
important ce publicitate vedem ast\zi, pe ecranul
televizorului, în print, indoor, outdoor. Publicitatea
curge,  t reptat ,  în  cul tura  mare.  În  c ivi l iza] ia
noastr\ de fiecare zi. Probabil c\ am ajuns deja
plictisitor pentru prietenul nostru Dorel, a[a c\ m\
opresc aici. S\ nu carecumva s\ devin ni]elu[ mai
patetic [i s\-mi sparg\ el toate oalele [i geamurile de
acas\...

Mihail G|L|}ANU

Lumea reclamelor

UU

MMIIEERRCCUURRII,, 22 sseepptteemmbbrriiee ,, 
aa aapp\\rruutt cceell ddee-aall 2255-lleeaa vvoolluumm 

ddiinn ccoolleecc]]iiaa 
BBiibblliiootteeccaa ppeennttrruu ttoo]]ii

eeddiittaatt\\ ddee 
JJuurrnnaalluull NNaa]]iioonnaall ,,

rroommaannuull
SSccrriissooaarree ddee ddrraaggoossttee 

ddee
MMiihhaaiill DDrruummee[[

PPuubblliiccuull ss-aa mmaaii îînnttââllnniitt ccuu aauuttoorruull ccuu
ooccaazziiaa ttiipp\\rriirriiii `̀nn aacceeeeaa[[ii ccoolleecc]]iiee aa

rroommaannuulluuii 
EElleevvuull DDiimmaa ddiinnttrr-aa [[aapptteeaa..

EEddii]]iiaa ddee ffaa]]\\ rreessppeecctt\\ vvaarriiaannttaa ddiinn 11998822
aa cc\\rr]]iiii.. 

((PPrriimmaa eeddii]]iiee ddiinn 11993388 aa ffoosstt uunn bbeesstt-
sseelllleerr..)) 

PPrreeffaa]]\\,, ttaabbeell ccrroonnoollooggiicc [[ii 
rreeffeerriinn]]ee ccrriittiiccee ddee MMiihhaaii IIoovv\\nneell..

CCooppeerrtt\\ ddee AAnnddrreeii GGaammaarr]]..

AAddoolleesscceenn]]iiii ddee aasstt\\zzii ppoott ffaaccee
ccuunnoo[[ttiinn]]\\ ccuu aaddoolleesscceenn]]iiii ddee iieerrii.. 
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{A CUM apare în societ\]ile primitive,
adânc formalizat, doliul nu e doar o stare
[i un interval, ci [i o institu]ie. Membrii
clanului au atribu]ii precise, în func]ie de
pozi]ia ocupat\ în raport cu disp\rutul.
Rela]iile de rudenie, ca [i rela]iile în cadrul
comunit\]ii, dicteaz\ locul, timpul [i intensitatea
rolului jucat de cei implica]i. Varia]iile sunt
neînsemnate, fiind decise de vârsta, sexul
sau pozi]ia social\ a actorilor. În Australia,

se remarc\ o incredibil\ omogenitate a ritualirilor: „...
ceremoniile doliului propriu-zis reproduc peste tot aceea[i
tem\; variantele nu difer\ decât prin detalii. Peste tot,
aceea[i t\cere întrerupt\ de gemete, aceea[i obligativitate
de t\iere a p\rului sau a b\rbii, de ungere a trupului cu
p\mânt de f\cut pipe sau de a se acoperi cu cenu[\, chiar
cu excremente;  peste tot, în fine, asist\m la aceea[i
frenezie în a se lovi, a se sfâ[ia, a se arde.” (Durkheim,
1995: 359).

Fire[te c\, de-a lungul vremii, limbajul, formele de
exprimare s-au schimbat, de[i durerea a r\mas aceea[i.
Doliul este, diacronic vorbind, un excelent revelator al
felului în care ceremoniile mortuare s-au sub]iat de-a
lungul mileniilor. Societ\]ile evoluate au eliminat
brutalitatea plin\ de energie a limbajului corporal,
contrapunându-i formulele subtile, intelectuale, ale
rug\ciunii. Misiunea de a domoli suferin]a a fost preluat\
de preot sau rabin, iar gesticula]ia agitat\, violent\, s-a
topit în geometria îndelung cump\nit\ a predicii [i
rug\ciunii. Kaddish-ul este, în acest context, varianta
de maxim\ stilizare a discursului mortuar. Prin simplitatea
[i expresivitatea implacabile, el confer\ aura abstrac]iunii
unei for]e ce se revendic\ adâncmilor viscerale ale fiin]ei.

Émile Durkheim, studiind, prin contrast, fazele de
început [i cele de sfâr[it ale doliului, a[a cum se manifest\
la multe triburi, ajunge la o concluzie surprinz\toare:
„doliul nu constituie expresia spontan\ a unor emo]ii
individuale.” (Durkheim, 1995: 363) Doliul este un
ceremonial mo[tenit [i, prin urmare, el respect\ un anumit
protocol. E un teatru jucat îns\ cu o implicare fizic\
total\, de[i „în general nu exist\ nici un raport între
sentimentele resim]ite [i gesturile executate de actorii
ritului.” În numeroase exemple surprinse de etnologi,
„în chiar momentul când li se adreseaz\ cuvântul pentru
a-i între]ine despre lucruri obi[nuite, se întâmpl\ adesea
s\-[i schimbe deîndat\ expresia [i tonul, c\p\tând un
aer surâz\tor, [i încep s\ vorbeasc\ cât se poate de veseli.”

Afirma]ia este doar în aparen]\ [ocant\. Ea ne uime[te
datorit\ vitezei de comutare de la o stare la alta. În
fapt, omul obi[nuit are acela[i comportament: nimeni
nu e capabil s\ jeleasc\ necontenit, f\r\ pauze [i schimb\ri
ale tensiunii existen]iale. Atât doar c\ la membrul
comunit\]ii tradi]ionale diferen]ele comportamentale se
manifest\ instantaneu, într-un interval temporal scurt.
Prin urmare, e aproape acceptabil s\ spui c\ „doliul nu
reprezint\ o manifestare natural\ a sensibilit\]ii afectate,
r\nite de o pierdere crud\; este o îndatorire impus\ de
grup. Lament\rile nu sunt provocate numai de triste]e,
ci [i pentru c\ ele constituie o îndatorire. Avem de-a face
cu o atitudine ritual\ ce trebuie adoptat\ din respect
pentru uzan]e, dar care este, într-o larg\ m\sur\, independent\
de starea afectiv\ a indivizilor.” (Durkheim, 1995: 363).

O parte din aceste constat\ri au r\mas valabile
pân\ în ziua de azi. Au disp\rut, desigur, pedepsele
aplicate de societate, pedepse fie mitice, fie sociale.
Imagina]ia oamenilor primitivi era cât se poate de
contondent\: una din credin]ele larg r\spândite sus]inea
c\ ruda care nu-[i respecta obliga]iile de doliu era urm\rit\
de sufletul defunctului – [i ucis. De cele mai multe
ori, societatea nu a[teapt\ pedeapsa divinit\]ii [i reac]ioneaz\
cu brutalitate. Durkheim citeaz\ cazul unui ginere
care n-a ]inut doliul dup\ socru, iar familia a decis s\-i
ia so]ia pentru a o da altui b\rbat, considerat mai

demn de stima comunit\]ii.
Toate aceste exemple [i situa]ii nu explic\ pe de-a-n-

tregul practica de doliu. Putem în]elege durerea pierderii
– ea ]ine de natura uman\, de complexul de sentimente
[i dorin]e care ne anim\ –, dar mai greu de explicat sunt
ordaliile la care se supun îndolia]ii. Rezult\, din m\rturiile
cele mai vechi care au putut fi adunate, c\ exist\ o
component\ pioas\ a doliului, dar [i una, i-am spune,
mascohist\. Ritul îi cere îndoliatului primitiv s\ suporte
cumplite dureri fizice, s\ î[i asume corporal, nu doar
mintal, durerea pierderii. E o participare mai mult decât
activ\, e împingerea în zona paroxismului a suferin]ei
provocate de moartea cuiva apropiat. Pe bun\ dreptate,
se ridic\ întrebarea: care e cauza acestor suplicii? De
ce e necesar ca viii s\ treac\, la popula]iile primitive,
prin inimaginabile suferin]e fizice? Nu exist\ r\spunsuri
tran[ante la aceast\ întrebare. Exist\ doar presupuneri.
Nu ne ajut\ prea mult specula]iile potrivit c\rora „spiritul
mortului este un spirit r\u”, c\ „sufletul [mortului],
imediat ce se elibereaz\ de trup, se despoaie deîndat\
de vechile sentimente pentru a deveni un geniu r\u [i
tor]ionar.” Sunt simple propozi]ii care aproximeaz\ felul
de gândire al lumii tradi]ionale, al c\rei comportament
e reglat prin ritualuri.

Constrâns de precaritatea probelor, etnologul [i
sociologul apeleaz\ la analogii. Doar în felul acesta se
trece peste fund\tura logic\ potrivit c\reia un act definitiv
(moartea) ar trebui s\ fie înso]it de ceremonii cu o durat\
nesfâr[it\ (doliul). În practic\, doliul acoper\ o perioad\
limitat\ – ea poate fi de câteva s\pt\mâni, dar la unele
popula]ii ajunge la câ]iva ani –, r\stimp în care se produc
modific\ri cu efect patrimonial. Am putea specula
sus]inând c\ suferin]a asumat\ de individ este o plat\
oferit\ mortului în schimbul mo[tenirii l\sate. Prin
mo[tenire trebuie s\ în]elegem [i altceva decâ bunurile
materiale. Mo[tenire poate fi un nume, o pozi]ie, o situa]ie
privilegiat\.

Spre a ie[i din aceast\ fund\tur\, e convenabil s\
accept\m tipul de judecat\ care  explic\ locul doliului
în contextul mai larg al ceremoniilor colective ce guverneaz\
societ\]ile magice: „Dac\ doliul se deosebe[te de celelalte
forme ale cultului pozitiv, exist\ [i un aspect prin care
li se aseam\n\; [i el este alc\tuit din ceremonii colective
care determin\ o stare de efervescen]\ a participan]ilor.
Sentimentele surescitate sunt diferite; dar surescitarea
este aceea[i. Se poate prin urmare presupune c\ explica]ia
riturilor vesele este susceptibil\ de a se aplica riturilor
triste, cu condi]ia ca termenii s\ fie transpu[i dintr-o
situa]ie în cealalt\.” (Durkheim, 1995: 365).

Doliul se întrevede a fi, chiar bazându-ne pe aceste
câteva exemple, un rit indus de societate. Extrema sa
formalizare, statuarea pedepselor [i consecin]ele nefaste
pentru cel ce se sustrage îndatoririi vorbesc despre
profundul impact social al doliului. Nu e o exagerare
s\-l consider\m ca f\când parte în mai mare m\sur\
dintre ceremoniile societale, decât dintre cele private.
Fire[te c\ o identitate provine din alta [i c\ mecanismul
cu scripe]i pus în mi[care de gândirea magic\ are
drept ]int\ atât comunitatea, cât [i individul. E, totu[i,
de subliniat, c\ societatea func]ioneaz\ ca o pâlnie de
amplificare a suferin]elor individului, dar [i ca un spa]iu
de resorb]ie al acesteia.

Rela]iile de înrudire joac\, din acest motiv, un rol
primordial în definirea ceremoniilor de doliu. „O familie
care tolereaz\ ca unul dintre ai s\i s\ moar\ f\r\ a fi plâns
dovede[te c\ este lipsit\ de unitate moral\ [i de coeziune:
ea abdic\, renun]\ la a mai fi. La rândul s\u, individul,
dac\ este ferm ata[at de societatea din care face parte,
consider\ c\ are datoria moral\ de a participa la triste]ile
[i bucuriile ei; dac\ ele nu l-ar interesa, ar însemna c\
rupe leg\turile care-l unesc de colectivitate; ar
însemna c\ renun]\ la a o dori”. (Durkheim, 1995; 365-
366). Împinse la extrem, analizele arat\ c\ doliul are

un rol definitoriu în confrunt\rile pentru putere din
interiorul oric\rei societ\]i: unul se legitimeaz\ prin
multiplu, multiplul î[i dovede[te for]a prin gesturile
perfect adaptate servirii interesului general ale lui unu.
Îndoliatul î[i exteriorizeaz\ suferin]a nu doar dintr-un
impuls irepresibil, ci [i pentru a demonstra c\ n-a uitat
de îndatoririle ce i s-au impus.

Accentuând aceste aspecte, nu înseamn\ c\ punem
între paranteze func]ia t\m\duitoare a doliului. Parodiind,
s-ar putea spune c\ ea reprezint\ un fel de cu suferin]\
pe suferin]\ c\lcând: o încercare de a vindeca durerea
sufleteasc\ opunându-i durerea fizic\. Desf\[urarea în
colectivitate a ceremonialului ajut\ la intensificarea [i
amplificarea senza]iilor. Astfel se ajunge, în formula lui
Durkheim, la o „panic\ a triste]ii”. „Orgiile de tortur\”
provocate de durerea paroxistic\ sunt parte a procesului
taumaturgic prin care travaliul / ceremoniile de doliu
încearc\ s\ [tearg\ amintirile [i r\nile dureroase. Frustrarea
e individual\, dar e [i colectiv\: „La originea doliului
se afl\ senza]ia de împu]inare pe care o încearc\
grupul când î[i pierde unul dintre membri. Dar chiar
aceast\ impresie are drept efect apropierea dintre indivizi,
strângând leg\turile dintre ei, asociindu-i într-o
aceea[i stare sufleteasc\ [i, din toate acestea, se degaj\
o senza]ie de reconfortare care compenseaz\ mic[orarea
ini]ial\” (Durkheim,1995: 367) Doliul este, a[adar, o
strategie a comunit\]ii prin care individul î[i recap\
încrederea în for]a grupului de a absorbi  r\ul. Exacerbarea
violen]ei e forma prin care societatea î[i dovede[te puterea,
coeziunea [i capacitatea de a respinge „ofensa social\”
reprezentat\ de orice diminuare a componen]ei sau
consisten]ei sale.

Via]a spiritual\ se alimenteaz\ prin preluarea miturilor
ori a simbolurilor [i integrarea lor în cadrul dogmei.
Cu fiecare prilej, ele sunt rescrise în acord cu necesit\]ile
vitale ale comunit\]ii. Exist\ o întreag\ literatur\ de
specialitate dedicat\ acestei probleme (vezi, între lucr\rile
publicate recent în române[te, Ordine [i Haos. Mit [i
magie în cultura româneasc\, de Andrei Oi[teanu, {apte
eseuri despre strigoi, de Otilia Hede[an [i V\duvele. Sau
despre istorie la feminin, de Dan Horia Mazilu.) Credin]ele
legate de doliu sunt parte a unui sistem de gândire coerent
ce dep\[e[te pragmatismul plin de sugestii al societ\]ilor
tradi]ionale, contribuind la conturarea unei veritabile
metafizici a existen]ei: 

„Nu numai c\ riturile doliului determin\ unele din
caracteristicile secundare ale sufletului, dar ele nu
sunt, poate, str\ine de ideea c\ acesta supravie]uie[te
trupului. Pentru a putea în]elege practicile c\rora li se
supune la moartea unei rude, omul este obligat s\ cread\
c\ ele nu-i sunt indiferente defunctului. V\rs\rile de
sânge atât de mult practicate în timpul doliului reprezint\
adev\ratele sacrificii oferite defunctului.” (Durkheim,
1995; 368). Comentariile de acest fel subliniaz\ puternica
dimensiune simbolic\ a practicii de doliu, organicitatea
ei în raport nu doar cu alte ritualuri, ci chiar cu o component\
fundamental\ a personalit\]ii umane. „Contrastul tulbur\tor
între exaltare [i depresie” (Ricoeur, 2001: 97) constituie
surse de energizare a unor procese mentale a c\ror
semnifica]ie se dovede[te a avea o înrâurire de prim
ordin asupra mecanismelor de func]ionare ale societ\]ii.
C\derea [i revenirea la suprafa]\ figureaz\, simbolic,
unul din miturile aflate la baza consolid\rii încrederii în
sine a omului: cel al eternei reîntoarceri, al necontenitei
prefaceri spirituale în care fiin]a uman\ e [i combustie,
[i sacrificiu. În aceast\ perspectiv\, Freud se vede
confirmat: doliul e elementul activ în dubletul alc\tuit
în toate construc]iile culturale (vezi monumentalul Saturn
[i melancolia al lui Klibansky, Panowsky [i Saxl) împreun\
cu melancolia: el este forma de z\d\rnicire a z\d\rniciei! 
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„„–– ÎÎ
nalt\-n vânt te frângi, s\ m\ a[tern,/ O, iarba

mea din toate mai frumoas\”, acest distih în

aparen]\ ultrasimplu, este, oare, cel mai dificil

din întreag\ poezia lui Ion Barbu?!

-A{ VREA s\ fac not\ discordant\ cu
tine, drag\ Ioana; nu în sensul de-a te
contrazice, dar în acela de-a nu fi la
în\l]ime.

Galaxia care e Ion Barbu, s-a dep\rtat
de mine, din p\cate, conform, a[a-zicând,
legii lui Hubble, – dup\ care mai toate
galaxiile se dep\rteaz\ de noi cu o vitez\
V propor]ional\ cu distan]a lor R fa]\

de P\mânt, astfel c\ V = H x  R.
Se în]elege c\ „P\mântul” a[ fi eu, plasat, din capul

locului, la o distan]\ mare, mult prea mare [i, de la o
vreme, tot mai mare, fa]\ de galaxia amintit\.

„P\mânt” nu numai ca planet\, dar [i ca închisoare/
cript\ somatic\ (sôma ? sêma) a sufletului nostru, – alias
carnea, corpul, corporalitatea: „E temni]a în ars, nedemn
p\mânt”.

Licite sunt ambele interpret\ri.
Al doilea vers al poeziei Grup, nu mai pu]in axiomatic,

sun\ astfel: „De ziu\, fânul razelor în[al\”. 
„Ziu\” semnific\, aici, „lumin\”, ca în francez\ jour

[i jour, – Ion Barbu, ca [i Mallarmé (al c\rui grai secund
era engleza), fiind un poet, a[ijderea, diglosic, ca unul
prin versurile c\ruia transpar, semantic sau paronomastic,
adic\ fals-etimologic, germana, bun\oar\, sau franceza. 

„Cu picioare ca pe fus”, imagine simpl\ ce evoc\
aspectul unor gambe fusiforme, e reetimologizat\,-n
ocuren]\, prin trimiterea, pe cât se pare, la germ.
Fuss, alias „picior”. 

Tot astfel „Hai în zbor de [oarec sur”, unde
silabele [o-sur par o trimitere la fr. chauve-souris, adic\
zool. „liliac”.

E ca [i cum poetul ar bâjbâi printre vocabule, str\in,
nesigur [i c\utându-le, [i-n alte limbi, justificarea (de
ordin, îndeosebi, paronomastic, ca în sintagma
fericit\ „fragii fragezi”, – proprie, mai târziu, [i lui
Arghezi, în chip de compara]ie, [i anume: „ca fragile
de fraged”).

Revenind, în fine, la „lumina” care (f\r\ alte complica]ii)
„în[al\” ochiul, ochiul exterior, s\ spunem c\ sensul
vegetal al ei, anume „fânul razelor”, desigur, se reg\se[te,
la Ion Barbu, [i aiurea, – în, între altele, obscura „parafraz\”
dup\ o nara]iune a lui Poe, unde „razele”, „filamentoase”,
sunt „docile” [i, pe deasupra, „vegetale”.

Fânul e iarb\ (de curând cosit\!), mai pu]in vie decât
prima, dar mult mai proasp\t\ [i verde decât paiele,
de-a binelea defuncte.

Ei, bine, „ars, nedemn”-ul „p\mânt” din primul vers
î[i are pandantul dec\zut [i dizgra]iat în „P\ios de raze,
p\mântiu la piele”, versul al doilea din cele opt câte,
ca multe altele în cazul poetului nostru, num\r\ Lemn
sfânt.

Nu pot intra, acum, în am\nunte, destul fiind s\ spun,
în treac\t, c\, dup\ un debut jubilatoriu [i un desen
icon\resc-liturgic de o pregnan]\ f\r\ seam\n: „Un spic
de-argint, în stânga lui, Cr\ciunul,/ Rusalii ard în
dreapta-i cu inele”, miracolul transfigur\rii n-are loc,
icoana fiind prea „veche” [i ancrasat\-n „praf”, iar
„sfântul” (ca [i sfânta noastr\ glie?!) – „alterat,
neutru, nepereche”, v\duv de reactivitate [i mort ca
mald\rul p\ios. 

Lumina nimbului ce-i iradiaz\ în jurul chipului,
de nuan]\ „p\mântie” (precum aceea, [i mai degradat\,
anume „tuns\, grea, de sob\”, – dintr-un poem
analizat de tine, Ioana, deun\zi, absolut irepro[abil) are
aerul unei cununi de paie (grotesc\ replic\ a celei cristice,
de spini: „coroana literei, m\r\cini[”!), – al unui bor de
fân uscat [i, poate, înc\ auriu, dar nemaiaureolant.

S\ revenim, îns\, la Grup.
Strofa-i secund\ sun\ astfel: „Atâtea cl\ile de fire

stângi!/ G\si-vor gest închis s\ le rezume,/ S\ nege,
dreapt\, linia ce frângi:/ Ochi în virgin triunghi t\iat
spre lume?”.

„Fire”-le „stângi” sunt, [tie-se, un calc lingvistic
dup\ fr. courbes gauches. 

Fa]\ de curbele ce se zic plane, bidimensionale [i,
uneori, închise (ca elipsa, cercul sau ovalul), punctele
c\rora-s situate în unul [i acela[i plan, cestelalte, „stângi”,
adic\ gauches (de la gauchir, i.e. „a devia, a r\suci, a
face coturi [i meandre”), evoluez\-n spa]iul tridimensional,
punctele lor fiind situate, obligatoriu,-n planuri diferite.
O torsad\, un [urub, un drot sunt curbe stângi, –
c\rora Ion Barbu le prefer\ „Dreapta Simpl\” (la care
„viseaz\” pe pagina din urm\ a Joc-ului secund, ca [i
aiurea).

E timpul s\ ne punem întrebarea: de unde, – „atâtea
cl\ile” acestea (de curbe/„fire stângi”, desigur), ce-l
excedeaz\ pe poet?

Din, oare, faptul c\ lumina, care,-n principiu, se
propag\-n linie dreapt\, ne parvine, pe P\mânt, distorsionat\
de variile câmpuri gravita]ionale ale unor corpuri cere[ti
de pe parcurs?

S\ punem întrebarea între bare (între, adic\, paranteze)
[i s\ constat\m c\,-n versul penultim, nu e vorba de o
„negare”-a liniei drepte, ci, tocmai dimpotriv\, de
negarea/respingerea „frângerii” acestei linii înse[i.

„Gestul” invocat, mai înainte, la modul interogativ
[i nu f\r\ o brum\ de speran]\, fiind unul „închis”, ca
un triunghi, e limpede c\ libertatea îns\[i a poetului
[i, ipso facto, gradul de jubila]ie implicat, sunt oarecum
împu]inate, – sunt cam ca, pe lâng\ iarb\ (pe lâng\ „iarba
ce-nviaz\”!), fânul.

Deschid o scurt\ parantez\, atr\gându-i cititorului
aten]ia c\, în amintita „parafraz\”, jubila]ia nu e stânjenit\
de cunoa[terea,   a[a-zicând, triangular\: „Cunoa[terea
aici era locuire, canonic\ deplasare în Spirit. Verificare
a gândurilor iubite, pe c\i închise [i simple ca l\ncile
unui triunghi.”

Nu, a[adar, închiderea în sine a unui fascicul de
curbe/„fire stângi” într-un triunghi e de natur\, pe cât
b\nui, s\ atenueze bucuria lui Ion Barbu, ci prihana unei
lumini ([i lumi) create vs. virginitatea, auroralul har
al v\zului dumnezeiesc dintâi: „C\ vinovat e tot f\cutul/
{i sfânt, doar nunta, începutul”.

În rest, triunghiul, dac\ vre]i, profan (fie [i dac\,
pentru Pythagora, e sacru!) descrie, prin rotirea în jurul
în\l]imii [i, deci, [i al medianei proprii (c\ci, aici, e
vorba de-acela isoscel), un con ce e modelul ca atare
al unei c\pi]e/cl\i de fân. (Cf. [i, în poezia Dioptrie,
„Gunoiul tras în conuri, lag\r scris...”)

Or, fânul – repet – este la mijlocul distan]ei dintre
paiele uscate [i ]epoase [i iarba verde, umed\ [i
moale: „ – Înalt\-n vânt te frângi, s\ m\ a[tern,/ O, iarba
mea din toate mai frumoas\.”

Am citat din poezia Mod, intitulat\, anterior, În plan!

E o poem\ a deplinei jubila]ii, a treia dimensiune
fiind exclus\, iar levita]ia (dimpreun\ cu bidimensionalii
„scri[i în zid”, cu „zugr\vi]ii” pe pere]ii unei biserici)
cu putin]\: „O, ceasuri verticale, frun]i târzii!/ Cer simplu,
timpul. Dimensiunea, dou\;/ Iar sufletul impur, în calorii,/
{i ochiul, unghi [i lumea aceasta – nou\.”

Firele ierbii încetând s\ fie „stângi”, c\ci bidimen-
sionalitatea, alias planul, sunt compatibile, prin defini]ie,
cu curbele plane, nu cu „les courbes gauches”, – frângerea,
„în vânt”-ul (care, totu[i?!), a prea-„frumoasei” vegeta]ii
filiforme n-ar mai fi una, eventual, de ordin negativ
distorsionant, ci un spectacol pentru „ochiul-unghi”,
o liber\ ([i „simpl\”) contempla]ie, o mirabil\ viziune
(în sens mistic) a ceea ce se cheam\,-n alt\ parte, „plaiul
lumilor”, a[ijderi „verde” ([i, a[adar, solar prin excelen]\).

{erban FOAR}|

P. S.
„ – Înalt\-n vânt te frângi, s\ m\ a[tern,/ O, iarba

mea din toate mai frumoas\”, acest distih în aparen]\
ultrasimplu, este, oare, cel mai dificil din întreag\ poezia
lui Ion Barbu?! E ceea ce-mi spunea, u[or ironic, acum
vreo 45 de ani, un bun amic, student în matematici (sau
matematice, cum zice Barbilian).

De men]ionat c\, în versiunea-i prim\, versul dintâi
va fi sunat într-astfel: „ – Înalt\-n vânt te frângi, [i
m\ a[tern” (s.m.), indicativul semnalând c\ ar fi
vorba de o ac]iune împlinit\, – iar virgula dintre „te
frângi” [i „m\ a[tern”, ar sugera o împlinire imediat\,
un prompt impuls irepresibil: ajunge s\ „te frângi” [i
m\   [i-„a[tern”! 

În vreme ce „s\ m\ a[tern”, la conjunctiv, indic\ o
ac]iune proxim-viitoare: un deziderat sau o seduc]ie.
Deziderat pentru poet; seduc]ie dinspre partea „ierbii”
verzi.

Ei, bine, dat fiind faptul c\ poema consemneaz\,
celebrând-o cvasiimnic, o levita]ie transnubil\, adic\
una dincolo de nori, de unde „ars, nedemn p\mânt”-ul
nostru, aplatizat [i nebulos evoc\ Iadul („Noroas\ pata-
aceasta de infern!”), o ascensiune care las\-n urm\
p\catul p\tatului cer sublunar al nostru, de dragul regnului
supracelest, – trebuie spus c\ orice „excelsior” presupune,
în chip obligatoriu, dezb\rarea de lumea devenit\ lest
[i rest. (Cf. [i Noaptea cea de mai, macedonskian\:
„Voind s\ uit c\ sunt din lume, voiesc s\ cred c\ sunt
din cer...”) 

Or, în cazul c\ aceast\ „iarb\” nu-i o metafor\ (ca-n,
bun\oar\, Grup), un „fân al razelor”, care „în[al\”, ci
o vegeta]ie de aievea, proprie P\mântului ([i, poate,
numai lui), atunci ea pare c\ ar fi o ultim\, greu rezistibil\
ispit\ a lumii, tot mai mici, l\sate-n urm\ (nu f\r\, poate,
un ascuns regret); iar „vântul”, – nu (cu un anacronism!)
unul „solar”, ci o adiere tandr\, o aur\, un „cântec de
siren\” îngânat pe-o harf\ eolian\, ce te îmbie s\ faci
cale-ntoars\...

Ceea ce nu e, îns\, pe cât b\nui, neîndoielnic pe
de-a-ntregul.

~~nn ddiiaalloogg ccuu IIooaannaa PPâârrvvuulleessccuu

Grupuri `n plan

NN
FF

oo
tt oo

::   
II oo

aa
nn

aa
  PP

ââ
rr vv

uu
ll ee

ss
cc

uu



R
o

m
ân

ia
 l
it

er
ar

\
n

r.
  3

5 
/ 

4 
se

p
te

m
b

ri
e 

 2
00

9 
 

GG
ata cu rating-ul, se sting reflectoarele,

`nceteaz\ tobele, ]iterele [i ]ambalul,

scenari[tii telenovelei au ratat episodul al

doilea; nu-i nimic, vine altceva, imediat.

NAINTE de startul variantei române[ti
a serialului „Agentul 007” – Puiu
Popoviciu, nevast\ de Contrainforma]ii,
B\neasa, „Doi [i-un sfert”, Becali
etc. –, ̀ n presa scris\ [i la televiziunile
„na]ionale” s-au derulat episoadele
unei telenovele, cu fond muzical de
manele, mai s\lt\re]e sau mai triste,
dup\ cum doinea subiectul [i – ne
asigur\ ei – dup\ cererea publicului

nostru iubit, cel care cump\r\ tirajul [i face ratingul:
loca]iile film\rilor [i ac]iunea jurnali[tilor „de
investiga]ii” s-au fixat ̀ n „Bucure[ti, Bucure[ti/ Tot
mereu s\ `nflore[ti”, iar am\r\[tenii din provincie
au citit [i au v\zut ceea ce au scris/ filmat/ fotografiat
„profesioni[tii” de la centru; spre cinstea ei, presa
[i televiziunile din periferia ]\rii, care
`ncepe, desigur, la ie[irea din Capital\,
n-au achiesat (de la românescul „n-au
pus botul”, fire[te), l\s`ndu-[i cititorii
s\-[i p\r\duiasc\ banii pe c`teva tabloide
[i telespectatorii s\-[i sece izvorul
lacrimilor `n fa]a suferin]ei atroce a
semenilor.

Primul episod, pilotul, cum i se spune,
`ncepe `n b\taia sacadat\ a tobelor, cu
sunete ascu]ite de ] i ter\ [i  ]ambal,
instrumente de coarde, neap\rat: divor]eaz\
Mihaela R\dulescu de bogatul ei so],
Elan, vai!, se mut\ la hotelul Sofitel,
ah!, face arte mar]iale cu paparazzi de
la ziare, ooooo!, `[i ap\r\ copilul de
haitele nemiloase, de c`rdurile de piranha,
de dragonul fioros, brrr! P`n\ mai ieri,
Mihaela R\dulescu era o „femeie fantastic\”,
sare cu para[uta de la 2000 de metri,
g\te[te mai ceva ca Mircea Dinescu, Dan
Chi[u [i Bogdan Ulmu, conduce ma[ini,
motociclete [i b\rici, cultiv\ m\rar [i panselu]e;
acum, scenariul telenovelei d\ imaginea unei
femei disperate [i nervoase. Filmul are de toate; mai
`nt`i opinia soft a unui sociolog, analistul media
Iulian Com\nescu: „Putem presupune la «marile
familii» de acest gen anumite beneficii de imagine.
Vedeta reprezint\, `nnobileaz\ [i deschide u[ile
b\rbatului, cam pe dos dec`t se petrece `n Balzac,
unde mo[tenitoarele marilor averi erau garan]ii
financiari ai lui Lucien de Rubempré sau Eugene de
Rastignac. Rastignacii României contemporane sunt
tocmai aceste fete de succes, venite de niciunde [i
ajunse departe, al c\ror z`mbet diafan deschide
miraculos anumite u[i. Cupluri de aceat\ factur\
au mai existat `n România, e suficient s\ amintim
doar de Peter Imre [i Corina D\nil\ sau de Costel
Bobic [i Cristiana R\du]\”; apoi, ac]iune, mult\
adrenalin\, flash-uri dintr-un trecut aprins. „Cine-i
R\duleasca? S\ nu-mi aduc aminte de ce f\cea `n
tinere]e”, zice ciobanul mioritic Gigi Becali, avertizat
de oi]a b`rsan\ c\ nu e de bine cu valiza `n turneu;
`n martie 2005, ne informeaz\ biografii divei – poz\
mare, interzis\ minorilor –, s-a s\rutat fierbinte cu
Daniela Nane într-un film de Sergiu Nicolaescu, a[a,
ca pentru revistele destinate b\rba]ilor, dup\ aceea
– cei care se iubesc se tachineaz\, spune sub]ire,
francezul –, s-au luat la b\taie, se ceart\ [i cu o
modist\ care i-a f\cut „numeroase rochii”, s-a r\stit
la „z`na” surprizelor, l-a atacat pe Mircea Badea, a
luat-o „la mi[to” pe Adriana Bahmu]eanu, face un
scandal la restaurant pentru c\ e convins\ c\ „ziari[tii
i-au `mb\tat fostul so]”, a b\tut obrazul lui Mândru]\
[i a scos o emisiune din grila unei televiziuni „na]ionale”:
numai ah [i vai `ntruc`t, iat\, titreaz\ tabloidele
bucure[tene, „Brandul Mihaela e la str`mtoare”,
„Mihaela R\dulescu a [ters pe jos cu vedetele din

România”, „Mihaela a alergat `n trafic, for]`nd culoarea
galben\ a semaforului”, „Mihaela R\dulescu, acuzat\
[i pentru distrugere”, „Ce cas\ ai pierdut, Mihaelo!”,
„Da]i un ban pentru div\!”. Trecutul e, cum se vede,
pe rug; prezentul bietei femei e de-a dreptul `n fl\c\ri:
„doneaz\ c`t te las\ inima pentru Mihaela R\dulescu”,
posteaz\ un forumist care str`nge bani s\-i achite
divei camera de la Sofitel: „Situa]ia locativ\ a  Mihaelei
R\dulescu a ajuns o problem\ na]ional\ [i nu e om
care s\ nu se g`ndeasc\ zi [i noapte la suferin]a
vedetei. Dac\ am pune to]i m`n\ de la m`n\, am putea
str`nge 2.000.000 de euro pentru ca Mihaela R\dulescu
s\-[i cumpere o cas\. Nu e greu. {tiu c\ e criz\,
dar trebuie s\ ar\t\m solidaritate `ntre noi, românii.
Dac\ fiecare am depune 100 de euro `ntr-un cont
special, n-ar fi nevoie dec`t de 20.000 de români

inimo[i. G`ndi]i-v\ c\ oricare dintre noi poate
trece prin astfel de momente `n via]\. {i tu te po]i
trezi `ntr-o zi s\ bagi m`na `n buzunar [i s\ nu g\se[ti
nici m\car un milion de euro. Via]a poate fi crud\,
uneori”, scrie un cet\]ean pe mirobolantul internet.
~n sf`r[it, `n finalul primului epiod, se c`nt\ o manea
de jale [i se scrie o poezie romantic\: maneaua e
scurt\, arta, poezia, adic\, e lung\: „~n odaia rece
de la Sofitel,/ Proasp\t dat\-afar\ din vechiul castel,/
Pl`nge [i suspin\ puria domni]\,/ C\ se-mpute treaba,
nu-i mai merge fi]\;/ Elan Schwartzenberg, so]ul
m\sc\rit,/ De boema nimf\ s-a cam sictirit,/ {i i-a
dat cu flit... i-a suflat `n vele,/ Invit`nd-o sincer s\
doarm\ sub stele./ Asta s-a-nt`mplat, dup\ ce naiada/
A vrut s\ se-ntoarc\... [ti]i cum: ]in`nd coada.../
Despre noaptea aceea, noapte de b\nat/ Iat\ ce [i
cum s-ar fi `nt`mplat:/ Latr\ c`inii-n curte, noaptea
jum\tate,/ La castel `n poart\, oare cine bate?/«Eu
sunt, Schwartzi, drag\, fosta so]ioar\;/ Eu, [i
vreau acas\, ca odinioar\!»“; [i bardul de pe internet
poveste[te cum n-a primit-o Elan pe iubita sa
so]ie, cum a sictirit-o [i sf`r[e[te apoteotic, asemeni
negurosului Bolintineanu: „~n odaia rece de la Sofitel,/
Proasp\t dat\-afar\ din vechiul castel,/ Scrie Mihaela,
clocotind `n spume,/ O depe[\ trist\ c\tre-ntreaga
lume;/ Poate-o crede ]ara [i poate-o ajut\,/ C\ ea e
o victim\... Elan e o brut\!”. Aferim, românul s-a
n\scut poet.

Urm\torul episod al telenovelei e mai decent `n
ton [i abordare scenografic\; Cristi Minculescu,
liderul de la „Iris”, are nevoie de un transplant de
ficat. Aici lucrurile se developeaz\ altfel: unui om
bolnav, artist cunoscut, din `nt`mplare, i se face o
opera]ie complicat\ `n Germania, are nevoie de un
donator [i acela e chiar so]ia sa. Vacarmul mediatic
pe cale (se opintea din greu) s\ se declan[eze –

„B\t\lia pentru via]\ a unui mare artist”, „Legenda
Iris trebuie s\ continue!”, „1.000.000 de mesaje de
suflet pentru Cristi Minculescu” etc. – e stins de o
profund\ tulbur\toare poveste de dragoste [i devotament,
care se poate citi dincolo de zgomotul [tirii din „prime
time” [i al primei pagini de cotidian [i tabloid; so]ia
artistului, Rodica, doneaz\ vitala bucat\ de ficat,
opera]ia reu[e[te: e dragostea unei femei pentru
b\rbatul ei sau, altfel, cum se spune la c\s\torie,
„`mpreun\ la bine [i la r\u, p`n\ c`nd moartea ne
va desp\r]i”. Gata cu rating-ul, se sting reflectoarele,
`nceteaz\ tobele, ]iterele [i ]ambalul, scenari[tii
telenovelei au ratat episodul al doilea; nu-i nimic,
vine altceva, imediat.

{i chiar a venit, din p\cate. S-a stins Ion Dol\nescu;
subiect tare, omul nu se mai poate ap\ra; pe el, deci,
adic\, pe nefiin]a lui. Mai `nt`i, s\ manipul\m
reala suferin]\ a mamei; „i-a[ fi dat inima mea s\
mai tr\iasc\”, spune, `n lacrimi, mama Gherghina,
iar camera de luat vederi filmeaz\, n-o las\ `n durerea
ei, la Per[inari, `n D`mbovi]a. Trebuie show, nu ne
l\s\m: „fosta nevast\, Maria Ciobanu, n-a venit la
`nmorm`ntare”, „l\utarii i-au c`ntat lui Ion Dol\nescu
pentru ultima dat\”, zece mii de persoane au participat
la funeraliile artistului, `nmorm`ntat cu onoruri
militare (!), „`mbr\cat `n costum na]ional cu cocard\

tricolor\”, mul]imea „s-a `mbr`ncit s\ filmeze
catafalcul cu telefonul mobil”, iar geamurile
de la Ateneul Român „au fost la un pas s\
cedeze”, o televiziune „na]ional\” ne confisc\
o duminic\ `ntreag\, film`nd fiecare detaliu
al ceremoniei de `nmorm`ntare; rating-ul,
bat\-l vina!

Iar `n tot acest zgomot asurzitor s-a
g\sit [i Petre Stoica s\ treac\ la cele ve[nice.
Pentru unul dintre cei mai mari poe]i contemporani
[i traduc\torul expresioni[tilor germani, la
noi (Georg Trakl, `n primul r`nd), n-a mai
fost  loc nici  m\car de o [ t i re  repezi t\ ,
acolo. A murit la Jimbolia, av`nd al\turi opera
sa impresionant\, Muzeul Presei „Sever Bocu”,
`n fa]a unui pahar cu absint la Cafeneaua
Apunake. Dar, poate, e mai bine a[a, `n lini[te,
celebrat doar de confra]ii s\i, `n c\r]ile [i
revistele lor s\pt\m`nale (cei de la România
literar\, primii!), lunare, trimestriale, anuale.
Petre Stoica nu putea fi subiect de telenovel\;

el e temeiul, ceea ce ne r\m`ne cu adev\rat, c`nd
trebuie s\ tac\ tobele, clapele, ]iterele, ]ambalul,
acordeonul: nu e loc ([i timp) de ele la Jimbolia,
„`ntr-un sat oarecare” (Bulbucata), cum spune Poetul
`n „Preciz\ri pentru toate agen]iile de pres\ din lume”:
„De[i s`nt laureat al Premiului Nobel/ de[i fac parte
din clubul milionarilor/ de[i m\ bucur de toate
privilegiile de care/ se bucurau maharadjahii c`ndva/
prefer s\ tr\iesc `ntr-un sat oarecare/ plasat la marginea
continentului aici/ cuvintele rachiurile [i supa de
chimen/ mai p\streaz\ acea savoare de pe vremea
lui Noe/ s\ dau [i alte explica]ii cred c\ nu e nevoie”.

Distan]e? Cum e aceea `ntre maneaua divei nervoase
[i poezia adev\rat\, astfel, nici mai mult, dar nici
mai pu]in dec`t at`t: „Manevrele de toamn\ vor ar\ta/
c`t de supli suntem `n rezolvarea problemelor vitale/
vor ar\ta c\ [tim s\ extragem esen]e subtile din haosul
splinei moarte/ vom ar\ta c\ [tim s\ aducem simetrie
`n franjurii ignoran]ei/ vom ar\ta c\ [tim s\ uit\m
siluetele crucifica]ilor/ acolo sub clopotni]a gerului/
vom ar\ta c\ suntem vame[i la grani]a/ dintre
somn [i nimic” (Vame[i la grani]a dintre somn [i
nimic); versus: „Un b\iat din Re[i]a/ A ajuns pe la
Bucale/ {i s-a ata[at de-o div\/ La o curs\ de motoare/
Ea o tip\ cu mul]i bani/ {i mult mai mare de ani/
S-a `ndr\gostit de Dani/ F\r\ s\ conteze banii/ Ea
aranjat\ frumos/ ~n campanii de folos/ Pentru ajutarea
]\rii/ {i alungarea ]ig\rii/ El un bun ecologist/ {i cu
suflet de artist/ S-a `ndr\gostit de ea/ Pe nume
Mihaela”.  Refren: „Dragostea v`rs t\  nu are/
iubirea noastr\-i prea mare/ Ne iubim noapte de
noapte/ Cu to]i paparazzi-n spate!”, cum au compus,
subtil ironic, doi „matinali” de la un post de radio,
lans`nd un nou hit na]ional [i universal. Ei, cum
r\m`ne? Cu noul serial, „Agentul 007”,  fire[te. La
români.

Ioan HOLBAN6

Rating [i tiraj 
pe vii, bolnavi [i mor]i
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N IARNA dintre 1984 [i 1985, Mircea Eliade
îi spunea lui Neagu Djuvara un lucru menit s\-
i mearg\ acestuia drept la inim\: „Nu [tiam c\ ai
a[a talent literar.” M\rturisirea fusese prilejuit\
de o lectur\, între intimi, din manuscrisul }\rilor
române între Orient [i Occident. O carte în care
istoricul se scrie pe sine [i, dup\ cum recunoa[te
hâtru, îl rescrie, amendându-l, pe cel\lalt Eliade,
Pompiliu. Tot despre scris  [i rescris  e vorba,
în definitiv, în cele patru Amintiri [i pove[ti
mai deocheate, de curând ie[ite din tipar. Factura

intens memorialistic\ a acestora trimite imediat la
ceva mai vechile Amintiri din pribegie. Se pune întrebarea
câte din anecdotele spumoase de acolo p\streaz\ Djuvara
în cele pu]in mai mult de o sut\ de pagini de aici.
Recupereaz\ Amintirile de azi numai via]a, a[a cum a
fost, sau [i cartea de dinainte, a[a cum a fost redactat\?
Între cele dou\ au trecut deja [apte ani [i [ase edi]ii.
(O am în fa]\ pe cea mai recent\, din 2009.) Chiar n-au
devenit ele, la rândul lor, o amintire? {i, scrise fiind,
un reper intern pentru scrisul autorului? Mai cu seam\
dou\ episoade merit\ actualizate. Prin prisma lor, gusturile
deocheate ale lui Djuvara se dovedesc cumva recidivante.
M\ refer la dou\ încerc\ri precedente, consemnate
retrospectiv cu umor în Amintiri din pribegie, de a ataca,
dup\ toate regulile casei, proza de fic]iune. 

Cea dintâi, datând din perioada abulic\ a acomod\rii
cu lumea african\, era, i-am spune ast\zi, un fantasy
u[or licen]ios: „Dovad\ a dezorient\rii [i deprim\rii în
care m\ aflasem în primele luni ale [ederii mele acolo:
m-am apucat s\ scriu o scurt\ poveste n\stru[nic\,
delirant\. Suntem în Africa de Sud în anul 6006, într-o
clas\ de [coal\ primar\. Un singur elev are pielea albicioas\
[i p\rul ro[covan, obiectul sarcasmelor tuturor camarazilor.
Înv\]\torul încearc\ s\ explice copiilor de unde vine
figura stranie a condiscipolului lor [i s\ le spun\ c\, cu
4000 de ani în urm\, se afla, mai la nord, o ras\ de oameni
cu pielea alb\ (urlete [i râsete în clas\) [i, de pe urma
lor, dup\ ce au pierit cu totul, iese din când în când un
specimen între noi cu pigmentarea pielii [i a p\rului
amintind de omul alb. Povestea era împ\nat\ cu alitera]ii,
jocuri de cuvinte, calambururi, glume proaste [i chiar
scandalos deocheate, cam în stilul lui San-Antonio (din
care nu citisem pân\ atunci nici o carte!) – semn, înc\
o dat\, c\ eram pe pragul depresiunii nervoase.”
Soarta celor dou\ exemplare ale buc\]ii va fi, spre bucuria
pudic\ a autorului, tragic\. Pe unul îl va arunca la co[,
distrat\, fiica lui, Domnica. Cel\lalt va fi r\t\cit
printre alte teancuri de hârtii de o dactilograf\ din Niger. 

Cea de-a doua, înc\ [i mai [i, era un roman erotic
stimulat de voga pe care o avuseser\ în epoc\ Emanuelle
[i Histoire d’O: „S\ scriu [i eu un roman erotic! M\
«defulez» [i poate chiar dau lovitura: dac\ nu pot face un
bestseller  cu filozofia istoriei, poate fac cu porc\ria asta.
{i m\ apuc s\ scriu. Delir. În insomniile nocturne, îmi
veneau imaginile cele mai vii, cele mai tari [i exerci]iul
mintal cel mai excitant era s\ [lefuiesc fraza, s\ g\sesc
expresia cea mai elegant\ pentru a spune lucrurile cele
m a i

spurcate. Mâzg\leam pe fi]uici în noapte. A doua zi,
reluam fraza, o [lefuiam înc\ o dat\. Nici o vorb\ fratelui
meu! Nu c\ ar fi fost u[\ de biseric\. Îl pl\ceau
femeile mai mult decât pe mine [i colec]ionase frumoase
succese feminine, dar sunt convins c\ ar fi considerat
acest proiect absolut n\stru[nic [i nelalocul lui pentru
mine – c\ci, f\r\ s\ mi-o spun\ pe fa]\ (am aflat-o mai
târziu, prin al]ii), avea o înalt\ opinie despre capacit\]ile
mele [i sunt sigur c\ ar fi dezaprobat total ini]iativa pe
care o luasem.” Pe acesta, Neagu Djuvara însu[i l-a ars,
într-un ritual aproape hieratic, fil\ cu fil\. 

Cu Amintirile mai deocheate (le voi numi a[a, mai
simplu [i mai scurt, f\r\ a uita vreo clip\ de apendicele
imaginar al pove[tilor) se va purta doar cu o idee mai
blând, dac\ e s\ d\m crezare notei preliminare a c\r]ii.
Nu le va da pe mâini nefaste, nu le va carboniza într-un
acces de smerenie, ci le va oferi sub jovial imperativ
testamentar Editurii Humanitas. (Dup\ ce, oricum, în
prealabil, ele fuseser\ publicate în Plai cu Boi.) Unele
din ele reiau, cu un plus de calofilie, întâmpl\ri deja
povestite. (Cum e cazul primei nara]iuni, La Mamaia-
sat în 1922, despre destinul nefericit al unei prietene din
copil\rie, Mia Prodan.) Dac\ îns\ în pribegie, memoria
îi joac\ nu o dat\ renghiul autorului, în nara]iunea
ulterioar\ ea func]ioneaz\ f\r\ repro[. Se prea poate s\
fie vorba de un update, de o îmbun\t\]ire progresiv\.
(La Neagu Djuvara, longevitatea, ca form\ de optimism
dezl\n]uit în fa]a paginii scrise [i rescrise echivaleaz\
cu faimoasa supravie]uire a lui Radu Cosa[u.)

De altfel, o asemenea atitudine transpare cel mai
limpede într-un paragraf de la finalul celei de-a doua
secven]e, Cum m-a înv\]at [coala francez\ s\ scriu
mai bine române[te în care protagonist, printre zeci de
colegi în carne [i oase, e nici mai mult, nici mai pu]in
decât imaterialul stil: „Dl Moog m-a mai înv\]at un lucru
extrem de important dac\ vrei s\ scrii ceva inteligent
[i corect în orice domeniu, nu numai în literatur\, ci [i

în administra]ie, politic\, industrie, etc. Când ai de tratat
un subiect, întâi s\ faci un plan – [i s\ te ]ii de el.
Textul s\ aib\ un început, o prezentare; apoi un miez,
o dezvoltare; în sfâr[it, o concluzie, o încheiere. Frazele
s\ fie scurte [i cât mai clare. Cioc\nit ani de-a rândul
cu aceste precepte, tân\rul intelectual care le lua la suflet
se g\sea apoi bun la redac]ie în orice meserie. Aceast\
disciplin\ intelectual\ putea fi transferat\ de tân\rul
str\in în ]ara lui [i folosit\ în limba lui cu aceea[i dragoste
de limb\ curat\ [i autentic\ precum aceea încercat\ de
limba francez\. Cred c\ perioada cea mai fast\ a oratoriei
noastre parlamentare, de la mijlocul secolului al XIX-lea
[i pân\ la catastrofa comunist\, s-a datorat în mare parte
unor intelectuali români cu studii în Fran]a.” (pag. 59)

Lec]ia aceasta de elegan]\ a formul\rii e livrat\ explicit
[i direct celor dintr-o tân\r\ genera]ie care va s\ vie. Nu
cititorilor de-acum, prea îmb\trâni]i în rele pentru
exigen]ele lui Djuvara. Ce e formidabil aici e încrederea
în puterea ipotezei de a se împlini cândva. Interpret al
istoriei [i str\nepot al fantastului documentarist Ion
Ghica, autorul Amintirilor mai deocheate [tie c\ fic]iunea,
justificat\ numai prin specula]ie, roste[te adesea adev\ruri
mai categorice decât realitatea îns\[i. O întreag\ poveste
de copil\rie, despre insolitul diplomat Mihai Popovici,
e asamblat\ din relat\rile altora. Când, matur, ajunge s\-
i cunoasc\ de aproape apuc\turile, Djuvara nu face decât
s\-[i înt\reasc\ o mai veche convingere. O scen\ de
neuitat se petrece în casa de la munte a familiei, unde
Popovici, invitat pentru niscai daraveri sentimentale, î[i
d\ m\sura bizareriei: 

„A doua zi dup\ sosirea lui la Sinaia, era bolnav, sau
se credea bolnav, [i s-a închis în odaia lui, cea mai mare
din modesta noastr\ locuin]\. În diminea]a urm\toare,
Jeanne, milostiv\, bate la u[\ aducând tava cu micul
dejun, cafea cu lapte, cozonac cu unt [i miere etc. Se
aude din\untru: «Intr\!» Deschide u[a – [i ce vede?
Popovici î[i f\cea nevoia mare pe ]ucal, în pat, cu paltonul
pe el, p\l\ria pe cap [i o umbrel\ mare neagr\ deschis\
spre u[\, c\ de, cum se zice mai la periferie, «Când e
u[ile d\[chise, trage corent». Jeanne, stupefiat\, îi zice
«E[ti un porc!», trânte[te tava pe mas\ [i iese. Nu e
nevoie s\ mai spun c\ [ederea tipului în casa coanei
Tinca, la Sinaia, fu de scurt\ durat\.” (pag. 72)

Stilul lui Neagu Djuvara aminte[te de lancea lui
Ahile. El deoache, el descânt\ de deochi. Din multele
anecdote (cu perdea mai transparent\ sau mai opac\),
nici una nu e propriu-zis ru[inoas\. Mai degrab\ decât
s\ înro[easc\ obraji, acestea descre]esc frun]i. Trivialitatea
e limitat\ etimologic. Dintre cele trei drumuri pe care
aceasta le presupune, uli]a mare e privilegiat\ estetic. O
amuzant\ scen\ de petomanie protocolar\ e oprit\ chiar
când îi e povestea mai drag\. Dar cu un [arm de zile
mari: „Aici, tare a[ avea poft\ s\ ilustrez afirma]ia cu
povestirea anecdotei cu concertul de vânturi dirijat de
Marele Vizir, asistat de salvele lansate de viziri [i pa[ale
la cina de onoare oferit\ la Constantinopol în cinstea
ambasadorului lui Napoleon, generalul Sebastiani... Dar
e atât de «decoltat\», c\ s-a [ocat [i fiica mea, Domnica,
când i-am povestit-o, cu toate c\-i mare amatoare de
pove[ti deocheate, a[a c\ nu-ndr\znesc. V-am trecut-o
doar pe la nas, ca s\ [ti]i c\ condiscipolul [sic!] meu
Osman, din neamul sultanilor osmanlâi, avea o lung\
tradi]ie înaintea lui.” (pag. 50)

Am subliniat în text cea mai binevenit\ cacofonie
din câte-am citit. (Ilustra]ia acestei pagini e foarte reu[it\.
Un ansamblu melodic chaplinian. Curen]i de aer cald
par s\ treac\ printre ceasuri [i cifre. Se cuvine deci l\udat,
pentru ea [i nu doar pentru ea, umorul retro al tân\rului
grafician [i poet Andrei Gamar].) Sigur, Neagu Djuvara
nu-i peste tot afabil. Uneori o und\ de mali]ie cade radical
pe capul câte cuiva sau în cârca a câte ceva. Una din
victime e, à propos de etnologul Mihai Pop, o institu]ie
prestigioas\: „Când a împlinit 90 de ani, succesoarea
Academiei Republicii Socialiste România a catadicsit
s\-l numeasc\ membru corespondent sau a[a ceva.
Îndemnat de nevast\-sa, a acceptat, ca s\ le mai pice o
poman\ de un milion vechi (o sut\ de lei noi) pe
lun\.” (pag. 98)

Când [tim c\ repro[ul vine din partea cuiva care a
primit un premiu al Academiei Franceze [i când constat\m
c\, în terminatul DGLR, Neagu Djuvara nu e de g\sit,
parc\ ne vine s\-i d\m dreptate. 
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în diminea]a asta sunt cezanne 
[i beau absint [i fumez cu jojo 
tutun englezesc 
jojo are degetele 
în form\ de pâlnie 
prin pâlnie se strecoar\ 
arakhne 
ca o imagine pr\fuit\ 
care m\ înv\luie 
din piramide de calaveras 
sau 
still life with apples and pot of primroses 
în diminea]a asta 
sunt cezanne 
[i o pictez pe aila 
cu al]i ochi

*

respir aila
24 de respira]ii 
câte una pentu fiecare
absen]\
pentru fiecare
str\luminare
pentru fiecare senza]ie
de abis
respir aila
si respirându-te
m\ înal]
deasupra lumii
sunt acum lâng\
mintea din 
mintea ta
lâng\ ochiul
din ochiul t\u
landscape with
butterflies

*

aila se plimb\
cu garbarek
[i mestec\
rotocoale aburinde
în camera plutitoare
locuie[te
dzihan & kamien
aila [i niacin
nu-[i vorbesc
doar buzele mi[cându-se
ca dou\
rococo-uri de goya
în aceast\ clip\
doar în aceasta
aila
se luminoreaz\
aila esta mirando
hacia saturno
devornado
a sus hijos

*

acum pot s\ te simt
aila
tu nu e[ti
morceeba
[i nici nu mesteci
rotocoale

str\vezii
în camera plutitoare
cu burroughs
[i gysin & kerouac
acum tu e[ti
femeia lui saturn
aila
[i-o s\-l prive[ti
devorându-]i carnea
din carnea ta
aila
i couldn’t feel
so i tried
to touch
hallelujah

*

v\d în zori
un vârf de munte
acolo o rev\d
pe Aila
ea cânt\ cu tony
[i muzica ei
m\ îmbr\]i[eaz\
ca o r\bufnire de val
pe malul mediteranei
mii de s\ge]i înspumate
glasul Ailei
s-a ridicat deasupra ei
[i din vârful acela
de munte
se pr\bu[e[te
ca o acvil\ regal\
nu pot s\ privesc zborul
dar zborul
Ailei
mi se lipe[te
de privire
cu el o s\ c\l\toresc
mereu
pân\ când zborul
se va preface 
în lumin\
lumina de deasupra

luminii

*

câteodat\ Aila
e ca un bumerang
în form\
de pas\re
când zboar\
prive[te cu o pereche
de ochi negri
când tace
perechea de ochi albi
]i se rote[te de jur împrejur
ca un titirez ame]itor
apoi Aila
deschide o fereastr\
[i ultimul ei ochi
se lumineaz\
în form\ de arip\
deci Aila 
din interiorul Ailei
a început
s\ se trezeasc\

*

Aila 
e o lume
[i lumea asta
e dincolo de lume
când  o îmbr\]i[ez
simt sfâ[ierea lumii
înc\ nu [tiu dac\
eu fac parte din lume
sau lumea face parte
din mine
dar o cople[itoare stare
m\ face s\ uit de toate
când o îmbr\]i[ez
pe Aila
o nou\ lume
se deschide
în fa]a lumii

*

un tren cu ni[te aripi mari
m\ îndep\rteaz\ de 
Aila
e un fel de aer 
cu iz de mare
în aceast\ înc\pere
suspendat\ desupra lumii
[i-n gustul m\rii
Aila
[i-a f\cut un culcu[
numai al ei
totul în jurul meu miroase
a mare
e ca [i cum Aila
[i-ar fi pulverizat
epiderma
deschid fereastra 
[i o respira]ie nou\
p\trunde prin mine
Aila a devenit o
bossa nova
un gilberto un jobim
[i un moraes din 
chega de sudade 

Gelu Vla[in
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M-ai umilit
cu tristele-]i
cuvinte…
M-ai umilit cu tristele-]i cuvinte.

Cui s\-i mai d\rui ramuri cu parfum?

Sînt p\r\sit la cap\t greu de drum

{i nici nu [tiu: vorba ]i-e dreapt\? minte?

Cum m-am umbrit! Te-ai luat dup\ 

proverbul:

"Nu iese fum dac\ nu-i pic de foc."?

Stau încîlcit ca-n coarnele lui cerbul. 

Mi s-a uscat [i stropul de noroc.

Ce-mi folose[te roua c\-i rotund\

{i fluturii c\-[i pun aur pe burt\

În solzi m\run]i. Mi-e via]a tot mai scurt\.

Sufletul spaima unde s\-[i ascund\?

Moartea-mi slu]e[te carnea, mi-o 

d\rîm\

{i-o calc\ în picioare ca pe-o rîm\… 

ARE S| FI EXISTAT cu
adev\rat asem\n\ri frapante
între literaturile român\ [i
brazilian\, în vreun moment
ale existen]ei lor? Da, ele au
existat, atunci cînd romantismul
a început s\ fac\ ravagii [i
pe coastele Americii de Sud,
la fel ca în Europa.

În anul 1836, ap\rea în Brazilia primul volum
consistent de versuri romantice: se chema Suspine
poetice [i doruri (titlul spune tot!) [i apar]inea
lui Gonçalves de Magalhães, poet cu nume
portughez aristocratic [i str\vechi, dar patriot
brazilian înfocat, la 1836. Unde eram noi în acela[i
an? În plin romantism pa[optist, fire[te. Heliade-
R\dulescu î[i publica cel dintîi volum consistent
intitulat Culegere din scrierile de proz\ [i de
poezie ale dlui. I. Eliad; Costache Negruzzi lucra
la ultimele versuri din Aprodul Purice, poemul
ce avea s\-l fac\ cunoscut, [i schimba celebrele
scrisori cu Heliade; Grigore Alexandrescu preg\tea
cel de-al doilea volum de versuri, dar cel dintîi
în  care poezia lui  or iginal\ se r idicase pe
primul plan. Agita]ie mare în acel an în mica lume
literar\ a Principatelor Române! Revenind îns\
la Brazilia, iat\ ce spunea, în Prefa]a la volumul
din 1836, Gonçalves de Magalhães (în Brazilia,
ca [i în România, poe]ii primului romantism se
sim]eau datori s\ scrie prefe]e explicative la
propriile lor volume):

„Cu schimb\rile [i reformele care au avut loc
în Brazilia, literatura ]\rii noastre are acum un
alt aspect. Mai ales o idee este cea care absoarbe
toate gîndurile, o idee pîn\ acum necunoscut\:
ideea de patrie! Ea domin\ totul, totul se face
pentru ea sau în numele ei. Independen]a, libertatea,
reformele politice, institu]iile sociale, acestea
sunt elementele necesare unei noi Na]iuni: ele
ocup\ min]ile [i atrag aten]ia tuturor”.

S\ ne gîndim doar o clip\: care dintre pa[opti[ti
n-ar fi putut isc\li acest text? El reprezint\ parc\
un concentrat al spiritului pa[optist românesc.
Bineîn]eles, evenimentul politic esen]ial fusese
la noi Pacea de la Adrianopole [i încetarea
monopolului turcesc (1829); la brazilieni –
declararea independen]ei ]\rii din 1822. Dar
efectul acestor r\sturn\ri radicale în con[tiin]a
litera]ilor pare identic.

Cei dintîi romantici români au plecat de la
Lamartine [i, ceva mai pu]in, de la Byron; cei
dintîi romantici brazilieni au plecat de la Byron
[i, ceva mai pu]in, de la Lamartine. Rezultatul
local nu se înf\]i[a îns\ fundamental diferit, cel
pu]in dac\ citim volumul inaugural Suspiros
poéticos e saudades de Gonçalves de Magalhães;
s-ar zice c\ un spirit secret [i incoturnabil a animat
atunci cele dou\ literaturi f\cîndu-le s\ vibreze
la unison, exicitate de aceia[i stimuli.

Cum s\ explic\m altfel consonan]a primului
romantism brazilian [i al celui românesc pîn\
[i la capitolul biografiei scriitorilor, adic\ în
domeniul cel mai aleatoriu [i mai imprevizibil?
Eternul tîn\r Vasile Cîrlova a f\cut s\ sune pentru
prima dat\, în muzic\ proprie, versul romantic
românesc; pa[optistul, stins la vîrsta de 22 de ani,
n-a mai apucat revolu]ia de la 1848 pe care instinctiv
o prev\zuse. Poezia romantic\ brazilian\ posed\
[i ea, nu un Cîrlova, ci mai mul]i. În prima genera]ie
de romantici, cei mai reprezentativi poe]i au fost
tot atîtea flori secerate înainte de vreme: Álvares
de Azevedo, n\scut în anul mor]ii lui Cîrlova, în
1831, se stingea la aceea[i vîrst\ cu cînt\re]ul
ruinelor Tîrgovi[tei, la 22 de ani; iar Casimiro
de Abreu, cea de a doua voce notabil\ a poeziei
braziliene din epoc\, murea [i el la doar 21 de
ani. Hot\rît lucru, în materie de poezie, noua
literatur\ a noului Imperiu urma mai degrab\
modelul Novalis decît modelul Goethe.

Cînd nu e vorba de cruzimea bolii, care secer\
vie]i în plin\ tinere]e, cruzimea destinului a ac]ionat
uneori prin intermediul accidentelor. Cel mai
talentat dintre romanticii brazilieni, Gonçalves
Dias, a murit la 41 de ani, în 1864, înecînd-se
o dat\ cu vasul Bois de Boulogne, cînd acesta a
naufragiat aproape de coasta brazilian\: nefericitul
poet tocmai se întorcea din Portugalia, iar p\mîntul
Braziliei se z\rea deja la orizont! 

Destine paralele (II)

OO

NN ii cc oo ll aa ee   MM aa nn oo ll ee ss cc uu ,,     LL aa uu rr ee nn ]] ii uu   UU ll ii cc ii   ––   11 99 99 44

FFFF
oooo

tttt oooo
  IIII

oooo
nnnn

  CCCC
UUUU

CCCC
UUUU

FF oo tt oo tt ee cc aa României literare

TROPICE SSUR~Z|TOARE



R
o

m
ân

ia
 l
it

er
ar

\
n

r.
  3

5 
/ 

4 
se

p
te

m
b

ri
e 

 2
00

9 
 

1100

PP
e mine nu m\ impresioneaz\ „curajul” cuiva de a demonstra

neadev\rul unui mit. Bineîn]eles c\ mitul este neadev\rat

privit din afar\, în absen]a oric\rei particip\ri suflete[ti.

Adev\rul lui este de alt\ natur\ decât adev\rul non-fiction.
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| BUCUR c\ volumul  Iluziile
literaturii române n-a avut succesul
pe care a mizat probabil autorul.
Îl admir în continuare (este adev\rat,
f\r\ entuziasmul de alt\dat\) pe
Eugen Negrici, m\ declar sedus
de sarcasmul lui aristocratic, din
via]a de fiecare zi ,  dar era r\u
dac\ aceast\ carte pueril-negativist\

pl\cea cititorilor. Ar fi fost un semn c\ societatea
româneasc\ s-a degradat ireversibil. În zadar acra
revist\ Observator cultural – atât de str\in\ de
literatur\ – a încercat s\ fac\ un eveniment din apari]ia
ei. În loc s\ declan[eze o discu]ie pasionant\, a reu[it
doar s\ creeze un moment de agita]ie propagandistic\,
repede uitat.

{i totu[i, totu[i, în cultura român\ este înc\ la
mod\ demitizarea. Istorici, filosofi, critici literari,
politologi, devin peste noapte interesan]i identificând,
denun]ând ca neadev\rate (!) [i persiflând diverse
mituri. Mari scriitori români, de la Eminescu la
Nichita St\nescu, de la Lucian Blaga la Grigore Vieru,
de la Mircea Eliade la Marin Preda sunt supu[i periodic
unui ritual al iconoclastiei. Cel mai recent, Mircea
Mih\ie[, a încercat s\ împr\[tie, ca pe un rotocol
de fum de ]igar\, aureola pe care o are încânt\torul
roman Craii de Curtea-Veche de Mateiu Caragiale.

Odat\ descoperit\ (redescoperit\) aceast\ juc\rie,
este foarte probabil c\ tot mai mul]i publici[ti vor
dori s\ se joace cu ea, ca s\-[i fac\ repede un nume
sau pur [i simplu ca s\ se amuze. A[a stând lucrurile,
n-ar strica s\ existe [i unele instruc]iuni de folosire.
Pentru c\, deocamdat\, nimeni nu respect\ nicio
regul\ [i se practic\ o improviza]ie voioas\, specific\,
de altfel publicisticii noastre de azi.

În primul rând, se constat\ o extindere hazardat\
a no]iunii de mit. Mul]i esei[ti demitizeaz\ nu numai
mituri propriu-zise, ci [i prejudec\]i, cli[ee de gândire,
sloganuri propagandistice, ritualuri, ceremonii,
moravuri, practici curente, proverbe, aforisme,
supersti]ii, obsesii, preferin]e artistice etc. etc. Nu
va trece mult timp [i vom citi eseuri demitizatoare
despre eficacitatea b\ilor de n\mol, h\rnicia furnicii
[i lenea greierului, grandoarea stejarului, calitatea
superioar\ a pantofilor Guban, obiceiul de a ]ine
furculi]a în stânga [i cu]itul în dreapta sau obliga]ia
acoperirii gurii cu palma în timpul c\scatului.

În al doilea rând ar merita s\ reflect\m – eventual
cu sarcasmul unor morali[ti – asupra grijii demitizatorilor
de a se referi exclusiv la convingerile celor dinaintea
lor, în conformitate cu o logic\ a „progresului”
(mit marxist!), conform c\reia prezentul este automat
superior trecutului. Esei[tii de azi ridiculizeaz\
„miturile” de ieri, f\r\ s\ ia vreodat\ în considerare
propriile lor „mituri”, cum ar fi OZN-urile, fenomenele
paranormale, zodiile, medicina homeopatic\ sau talk-
show-urile. Ideea c\ {tefan cel Mare a r\mas neînvins
în luptele cu turcii li se pare comic\, dar teoria
vindec\rii de orice boal\ prin caraghioasa gesticula]ie
f\cut\ de „bioenergeticieni” li se înf\]i[eaz\ ca fiind
de o maxim\ seriozitate.

L\sând acum la o parte toate aceste efecte secundare
ale modei demitiz\rii, s\ ne întoarcem la tratamentul
aplicat miturilor propriu-zise sau acelor simboluri
culturale care merit\ m\car în parte numele de mituri.
În procesul examin\rii [i contest\rii lor se face o
confuzie de planuri, compromi]\toare pentru un
intelectual. {i anume planul mitic este confundat cu
planul [tiin]ific. O fic]iune colectiv\ sau, cel pu]in,
sus]inut\ afectiv de o colectivitate devine un
obiect al polemicii, asemenea unei relat\ri prozaice

[i inexacte a unui eveniment.
Mitul nu este un document (de[i poate avea valoarea

unui document, dac\ îl judec\m dintr-un unghi
revelator: dar cine mai judec\ astfel ast\zi?). De
altfel, nici nu exist\ mituri-text, u[or analizabile,
ci numai mituri-tr\ire, greu de analizat.

Elanurile fiec\rei noi genera]ii alimenteaz\ [i
între]in mitul care nu exist\ decât datorit\ acestor
elanuri. A-l desprinde din context fie [i numai pentru
a-l contempla este similar cu a lua acas\ jerba de ap\
a unei fântâni arteziene.

Pe mine, de pild\, nu m\ impresioneaz\ niciodat\
„curajul” cuiva de a demonstra neadev\rul unui mit.
Bineîn]eles c\ mitul este neadev\rat privit din afar\,
în absen]a oric\rei particip\ri suflete[ti. Adev\rul
lui este de alt\ natur\ decât adev\rul non-fiction. De
altfel, asupra acestei reguli am „convenit” cu to]ii,
înc\ din vremea (mitic\) a cre\rii primelor mituri.

Ne-am în]eles, atunci, ca miturile s\ reprezinte o
form\ de lirism colectiv, pe care s\ o aliment\m [i
s\ o între]inem cu entuziasmul nostru. Este ridicol
s\ vin\ acum cineva [i s\ ne anun]e, cu aerul c\ face
o mare descoperire, c\ ne iluzion\m. Dar tocmai
aceasta ne-am „propus”, s\ ne iluzion\m!

Când mergem la cinematograf [i, a[eza]i cumin]i
în scaune, urm\rim un film, [tim bine ce facem.
Nu avem nevoie de cineva care s\ aprind\  lumina
[i s\ strige:

– Opri]i-v\! Este o în[el\torie! Oamenii pe care
îi vede]i pe ecran nu exist\ cu adev\rat! Este doar
o proiec]ie!

Exact a[a mi-l închipui pe un demitizator. Ca
pe un trouble-fête pu]in ]icnit care bate nervos cu
bastonul în ecranul mitului, ca s\ demonstreze
publicului c\ love[te într-un zid, dincolo de care
nu se afl\ nimic. Bineîn]eles c\ nu se afl\. Dar înainte
de interven]ia lui [i de aprinderea luminii în sal\ se
afla!

Unitatea milenar\ a românilor din vestul [i
estul curburii Carpa]ilor este un asemenea mit.
Speciali[tii în istorie pot aduce sute de dovezi c\
între provinciile române[ti au existat divergen]e sau
chiar r\zboaie (a[a cum pot aduce [i sute de dovezi
c\ în orice epoc\ s-a manifestat un sentiment al
coeziunii etnice). Dar tot acest demers [tiin]ific nu
are nicio leg\tur\ cu mitul, care capteaz\ realit\]i
fulgurante, amintiri, nostalgii, aspira]ii. Din punct
de vedere mitic, suntem, într-adev\r, daco-romani,
înfrunt\m împreun\ istoria, avem o misiune în aceast\

lume [i nu ne poate învinge nimeni. Naivit\]ile tr\ite
cu ardoare nu mai sunt naivit\]i.

Ce este fals în ideea c\ un b\rbat se c\s\tore[te
nu cu o femeie oarecare, ci cu unica femeie de pe
P\mânt destinat\ lui? Totul – desigur – este fals.
Dac\ ne gândim c\ b\rbatul respectiv a avut o arie
de selec]ie restrâns\, cunoscând pân\ la c\s\torie
doar dou\zeci-treizeci de femei, falsitatea ideii devine
[i mai evident\. Este foarte probabil c\ femeia ideal\
pentru el se afla printre celelalte femei, necunoscute
lui, în num\r de trei miliarde. Dar din punct de vedere
mitic, nu exista nicio fiin]\ pe lume mai potrivit\
ca so]ie pentru b\rbatul în cauz\. Este [i acesta un
adev\r, de alt\ natur\ decât adev\rul practic, dar este
un adev\r.

S-ar putea crede c\ modul acesta de a în]elege
[i a ap\ra mitul ]ine de trecut, de o gândire patriarhal\,
de o sensibilitate inoperant\ în vremea noastr\.
Complet gre[it! În realitate existen]a modern\ se
bazeaz\ în continuare pe mituri, chiar dac\ este vorba
de mituri de dat\ recent\. Civiliza]ia occidental\
îns\[i nu ar func]iona dac\ beneficiarii ei nu ar
colabora, cu generozitate, la sus]inerea unor fic]iuni,
cum este,  s\ zicem, aceea a importan]ei fiec\rei fiin]e
omene[ti. În ideologia „drepturilor omului”, omul
nici nu figureaz\ ca individ, ci ca persoan\, tocmai
pentru a i se proclama imunitatea, valoarea aprioric\,
egalitatea cu semenii s\i. Din punct de vedere [tiin]ific
se poate oricând demonstra c\ oamenii nu sunt egali
între ei, c\ unii prezint\ importan]\ pentru colectivitate,
iar al]ii nu, c\ exist\ oameni inferiori din punct de
vedere moral pân\ [i unor câini [.a.m.d. Dar din
punctul de vedere al „drepturilor omului”, deci al
mitului, fiecare fiin]\ omeneasc\ prezint\ importan]\
[i anume o maxim\ importan]\, justificând orice efort
f\cut pentru protejarea [i, la nevoie, pentru salvarea
ei.

Crezând în mituri nu abdic\m de la luciditate, ci,
dimpotriv\, cu luciditate ne situ\m în regimul lui ca
[i cum. {tim c\ noi, oamenii, nu suntem to]i la fel
de importan]i, dar ne purt\m ca [i cum am fi. Ne
l\s\m cuprin[i de reveria unei sacralit\]i a fiin]ei
omene[ti, desp\r]indu-ne decis, prin asumarea
unui mit, de animalitatea noastr\ originar\. Triumful
deplin al ac]iunii de demitizare ar însemna rec\derea
în animalitate.

*
P.S. În ceea ce-l prive[te pe Eminescu, mai grav\

decât demitizarea lui, este înstr\inarea multora dintre
noi de opera extraordinar\ pe care ne-a l\sat-o. Lipsa
de entuziasm [i chiar ostilitatea manifestate fa]\ de
edi]ia anastatic\ a manuscriselor sale, realizat\ din
ini]iativa lui Eugen Simion, ilustreaz\ aceast\
înstr\inare. 

M-am gândit adeseori ce s-ar putea face pentru
relansarea operei lui Eminescu. Exist\ o solu]ie, din
nefericire, destul de greu de pus în aplicare. Ar trebui
ca noi, românii, s\ ne schimb\m radical  modul de
via]\. S\ ne cultiv\m, s\ ne emancip\m, s\ tr\im mai
frumos. S\ ne ridic\, din nou, la în\l]imea poeziei
eminesciene.

S-au f\cut auzite în ultima vreme voci care sus]in
c\ aceast\ poezie s-a demodat. Nimic mai fals. De
fapt, noi suntem dep\[i]i de aceast\ poezie. Pe vertical\.
Ea a r\mas la aceea[i în\l]ime, în timp ce pe noi
comunismul ne-a doborât, scufundându-ne în prozaism
[i promiscuitate.

Cei care contest\ poezia lui Eminescu sunt un fel
de copii ai str\zii, urâ]i]i de o foame cultural\ cronic\,
intoxica]i de aurolacul falsei sensibilit\]i promovate
de „tovar\[i de la tineret” sau „de la propagand\”,
ca Ion Iliescu. Ei se apropie de aceast\ poezie ca
de o vitrin\ cu obiecte de vis, intangibile; iar unghiile
lor de mult\ vreme net\iate zgârie geamul neputincioase.

Nu este suficient, deci, s\ vorbim la anivers\ri
despre Eminescu. Nu este suficient nici m\car s\-l
citim. Trebuie s\ ajungem s\ avem o alt\ stare de
spirit, ca în vremurile noastre bune. Abia dup\ ce ne
vom reconstitui civiliza]ia distrus\ de comunism vom
redeveni cititori ai poeziei lui.

Când tinerii, intrând în libr\rii, vor cere poeziile
lui Eminescu ([i aceasta nu pentru a îndeplini o
obliga]ie [colar\), vom putea considera c\ în România
a început din nou s\ se tr\iasc\ normal. 

Iconoclastie
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OCOTINDU-L pe A.E.Baconsky oarecum
excentric, descins de-a dreptul dintr-un spa]iu
cultural-citadin, credem a nu gre[i desemnîn-
du-l pe Aurel R\u drept cel mai reprezentativ
poet al grup\rii Steaua, întrucît, al\turi de
Aurel Gurghianu [i Victor Felea, surprinde
toposul local în procesul acestuia de adaptare
la noile medii de civiliza]ie [i cultur\. Filonul

nostalgic dar [i revendicativ pîn\ la insurgen]\ al lirismului
transilvan mai vechi face loc unei alte sensibilit\]i,
unui rafinament formal. De fapt, e dezvoltarea acelei
muta]ii pe care a adus-o în poetica provinciei în chestiune
Blaga, preludat de Emil Isac, prin perspectiv\ cosmic\
dar [i prin culoare, prin introvertire dar [i prin hieratism.
Trecut prin alambicul poeticii moderne, fondul primar
dobînde[te valen]e insolite f\r\ a disp\rea. Aurel R\u
continu\ a-[i m\sura obsedant, cu ochii întredeschi[i,
u[or hipnotic, peisajul natal, aplecîndu-se „mult peste
izvorul holtei din p\dure, de sub un r\zor, din copil\rie”,
constatînd c\ „[i ce umbl\ s\ se adune în a]e, tremur\ri
de lumin\, e ceva dep\rtat, nedeslu[it”. Drept care e mereu
sesizabil\ în versurile d-sale „verticala locului”. Dac\
bun\oar\ la Petre Stoica, alt bard cu puternice afinit\]i
steliste, acest „loc” e tîrgul b\n\]ean, cu împestri]\ri ale
intersec]iilor de epoci [i cu adieri central-europene, la
Aurel R\u avem a face cu satul mioritic care se obstineaz\
a rezista pîn\ la un punct marilor prefaceri ob[te[ti, a-[i
strecura melosul în complexitatea polifonic\ a marilor
a[ez\ri urbane. Uneori de-a dreptul, cu aplomb ciob\nesc:
„O turm\ de oi trece prin ora[. / Tiling, talang  –
clopotele-n cale. / Printre-naltele ziduri, pe asprul pavaj,
Ce stranie vale! / Par s\ î[i spun\ cu glasuri de trîmbi]i
trudi]ii glota[i. // {i turma se-n[ir\ subt ploaia de
marte. / Ciobanu-n cojoc, cel ce merge în frunte, prive[te,
pe gînduri, departe... / Între el [i oi, sub d\s\gi un asin
se-ndoaie. / Printre c\ld\ri [i sumane doi miei tineri / Scot
din d\s\gi oache[e boturi pe care apa [iroaie. // {i al]i doi
ciobani p\[esc dup\ turm\. / P\[esc impasibili, dar
cînd / vre un camion se ive[te, auzi-i cum strig\ la oi,
bîtele ude s\ltînd! / Trei cîini b\trîni pe trotuare se-a]in
[i-n urm\. // – Unde v\ duce]i, m\i români? / – Pîn\ la
Sibii ne ducem noi, / – Dar pîn\ acolo, calea e lung\,
de s\pt\mîni! / – Suntem înv\]a]i, de departe venim, tot
prin vînturi [i ploi... // Iar poetul aude în timpuri de
jale/ Cîntul Miori]ei sunînd agale./ {i ploaia deas\ pare
un codru uria[./ Turma se duce pe str\zi, prin ora[... /
Tiling, talang – clopotele-n cale” (O  turm\  de  oi  trece
prin  ora[). Pastoralismul î[i v\de[te chiar t\i[ul vehemen]ei
originare: „Cîntecul mor]ii a sunat nou. / A detunat în
n\rile str\zii c-un indicibil / fior de via]\ asupra rîului. /
Apoi ]\ranul, un Yeti, / [i-a îndreptat spinarea rîzînd / [i
lustrui din]ii coasei printre blocuri” (Iarba  t\iat\). Alteori
e p\relnic îmblînzit, invocat în atmosfera livresc\ precum
un tonic contrapunct: „Complotul iederii m-a smuls din
mine. / Un pumn izbi în c\r]i, [i-a rîs, la fug\ / Luînd-o
pe sub strea[ini [i pe ziduri. / O zdrean]\, iar, fragilul
echilibru. // Crotale, spornic, zarz\rii prin sear\ / ]ineau
mor]i[, sub geam, s\-mi dea semn primii, / P\rere? Fapt\?
Ce bufon s\-]i lege, / Solemn, cununi la tîmple, franjuri
zilei” („Complotul  iederii  m-aa  smuls  din  mine”).  {i ce-
ar mai r\mîne din stratul primordial al fiin]ei, din îndep\rtatele
obîr[ii colective? Un protocol tradi]ional, semn de subtilitate
]\r\neasc\, unind respectul cu dignitatea: „Surprins [i
r\nit / de acest «în locul» / mai bine-mi fac pu]in / timp //
[i nu fiindc\ n-a[ [ti / vechi dictoane / Sau c\ a[ [ti [i
altceva/ decît s\ numesc // Mi-ar p\rea r\u / s\ nu pot
vorbi / cum atît de mult m-am temut / pentru orice
liter\ // V\ numesc pe to]i [i pe toate / la urma urmelor /
Nu este cazul / dar alt mod nu este” („Numi]i  pe  cineva
care  s\  vorbeasc\  în  locul  dvs.  în  caz  c\  lipsi]i”).  Pe alocuri,
cîte o îngînare folcloric\. Modelul e pus sub teasc spre
a i se ob]ine sucurile fonice: „Plou\-n zi de Anul Nou. /
Doamne f\ s\ cad\ / Stropii mari ca lacrimi în / Form\
de z\pad\. // Ca s\ nu cumva, la drum / Ce porne[te-
acum... / Dar pu[chea pe limb\, tîng\, / Junghi de mîn\
stîng\!” (Anul  Nou  ). Dar, mai frecvent, un ermetism
pastoral, în textura c\ruia se-ngroap\ chiotul haiducesc,
bonomia juven]ii s\te[ti: „Prin Adunare, cum r\zbe[ti,
Sc\dere! / Prin Înmul]ire, Împ\r]ire cum, / Haiduc de
codru, poter\, -]i faci drum! / Eh plînsul «ochii v\d, inima
cere»! // D\m cifrele pe litere cu-avînt, / Nici n-am luat
seama, lua]i pe sus de Gra]ii, / Hulite, cele patru

opera]ii / C\ lege trupului, Sfînt Duh ne sunt” (Tabl\).
Mai presus de toate se cuvine a indica acea delicate]e
aspr\, cum o coaj\ de copac mîngîiat\ cu degetele, pe
care poetul [i-o manifest\ în chip curent, interpunînd între
sine [i lume filtrul propriu de percep]ie: „Sosesc, / î[i dau
cu pumnul în frunte, / î[i spun «este!» / [i «Nu l-au
luat!» / [i fac un tur de onoare în jurul tulpinilor, / cu ochii
m\turînd cerul. // Ora[, / om de bostan, / hait\ de
blocuri [i ochii de lupi ai ferestrelor / unde ceasurile
iau vam\, / arici cu ]epile-n nici o stea, / azvîrlit iernii /
ca un os dup\ ce l-ai ros. // Iat\-i / sosesc, î[i pun boccelele
lîng\ Leag\nul / de Copii, / un gard viu,/ ciorile reci [i
de-un vid cu ei / le simt vîrfurile de ]ig\ri aprinse ale
privirilor, / se ridic\ [i fug dr\cuind, / pumnale în
carnea frigului, / [i zvîcnirile cerc de fl\c\ri ale t\lpilor
goale / mu[cînd din scoar]\ ca gheare / dînd o mîn\ de
ajutor palmelor b\tucite, / dînd cu sîrg la por]ile
raiului” (Culeg\torii  de  vîsc). Se afl\ aici o confruntare
cu ora[ul, v\zut nu de pudicul ochi auctorial ci, prin
delega]ie, de culeg\tori, „fii ai Vedelor [i mai negri”,
întrupare frust\ a unei alte primitivit\]i înc\ nerezolvate,
tînjind în subtext... 

Întreaga produc]ie poetic\ a lui Aurel R\u st\ sub
semnul acestui impact intern ale c\rui secven]e nu ies
la lumin\ decît sporadic, preferînd o desf\[urare discret\.
Evitînd o sintax\ a exultan]ei, a rupturilor spectaculoase
la treapta discursului, poetul e nu mai pu]in marcat de o
atare stare conflictual\ pe care o putem urm\ri, mai curînd
decît printr-o vizualizare direct\, prin efectele sale. Acestea
]in de o sensibilitate estetic\, indus\ cu sistem, impus\
cu tenacitate, nu ca un snobism, c\ci ea angajeaz\ a[ijderea
resurse ale autenticit\]ii, ci ca o modificare legitim\ de
„stare civil\”. Prin op]iunea estetiz\rii, Aurel R\u î[i
schimb\ buletinul de identitate literar\. Disponibilit\]ile
d-sale fac ca între cele dou\ ipostaze s\ nu existe o falie
ci, îndeob[te, o fertil\ cooperare. Poetul î[i administreaz\
elementele moderniz\rii cu scopul v\dit al ob]inerii unei
sinteze în care rolul precump\nitor s\-l joace con[tiin]a
expresiei, cu echipamentul s\u tehnic, f\uritor al unui
lirism elaborat, vigilent cu sine. E ca un examen la care
un tîn\r ambi]ios, pornit „de jos”, se supune, dorind
excelen]a. De la textele ini]iale, nu o dat\ sentimentalizante
ori explicative, (unele puteau lipsi din antologia pe care
o coment\m), se ajunge la o concrescen]\ a materiei
afective cu verbul ce reverbereaz\ în l\untrice ecouri.
Dilu\rile dispar progresiv, înlocuite de o concentrare
cu personal sigiliu. Lirismul î[i reintr\ pe deplin în drepturi.
Mai întîi, Aurel R\u î[i descoper\ o voca]ie a privirii,
devenite principal agent estetic. Se confirm\, printr-o
atare manifestare congener\ cu cea a arti[tilor plastici,
acel „primat al vizualului”, specific, conform lui Rene
Huyghe, lumii moderne. Motivul cromatic devine resortul
decisiv al unui poem: „Dac\ vezi un miel alb  –  [i eu
am v\zut  – / vei avea un an bun // Era primul pe care-l
vedeam, pe un drum de mun]i./ «Un miel!», au înflorit
voci, [i-atunci mi-am întors / capul, [i l-am v\zut. Era
alb. / Era primul, [i alb, în an. // Ar\ta]i-ne, cît se mai
poate, numai miei albi. / {i pentru to]i s\ fie [i primii. /
{i cu to]ii s\ ave]i ani / cum am eu: buni, / cînd vorbesc
despre un miel alb” (Miel  alb). Sau aceast\ acuarel\
vag somnolent\ în înce]o[area-i studiat\: „Au zvîcnit
de prin cea]\ [i au dansat / Pesc\ru[i peste rîu. / Erau albi,
de un alb din z\pezi lucrat / Pesc\ru[i peste rîu. // D\n]uiau

ca-ntr-o nunt\ ori ca-ntr-un vis / Pesc\ru[i peste rîu. /
Iar sufletul meu era de un gri închis, / Pesc\ru[i peste rîu”
(Pesc\ru[i). Sau urm\toarea imagine modelat\ din sugestii
sculpturale: „Pentru S\rutul lui Rodin // se car\ aceast\
piatr\ / în spate. / De cîteva mii de ani. // Vei sta pe
genunchii mei, / vor avea pîlpîiri de candel\ pîndele /
con[tiin]a c\rnii tale. // {i nimeni nu-i p\gubit / Singuri,
ca doi Cri[ti / care se sprijin\ unul pe altul coborînd / de
pe cruce, / vom fi siguri” (Pietr’).Sau o somptuoas\
descriere a unui interior, saturat\ de asocia]ii „decadente”:
„Masa stil, Biedermaier. / E strecurat\, / în alt\ camer\. /
E petrecut\ printre u[ori, / s\ nu se loveasc\. / Se va
scrie / pe unduiri. / {i e împins un scaun Empire, s\-i stea
dinainte / ca un zeu în poeta Sapho. / Schimbul negurilor,
bronzurilor, cu mierea intarsiilor, / un regal gondol\rile,
lirele; / ciripit de p\s\ri, cascade, arcuirea picioarelor, /
de capre în insula Capri / Aproape uitate motivele, atacarea
temei, / cum totul se face muzic\, / doar pu]in\ triste]e,
o amînare. / Au fost destine fericite / [i vor mai fi, / î[i
amintesc, parc\, lei heraldici, într-o stem\” (Masa  stil).
Unele texte se reduc la succesiuni de metafore, rod al
unui v\z de artist, ce dore[te a-[i verifica acuitatea: „vezi
dou\ eleve în uniforme, ca pinguini, / vorbind lîng-un
plop b\trîn // vezi un «filolog» / între dou\ vîrste, în
pantaloni grena // vezi o femeie rîzînd unui gînd, str\b\tînd
aleea / în sens opus [i cu cercei verzi, îns\ nu po]i [ti //
vezi o pereche de blugi strunind, ca pe un cal de curse, /
pe-o banc\, frenetic, o svelt\ fat\ // vezi dealul distilînd
rugini // vezi printre gîndurile tale o întrebare de un
bon de / lemne de foc // vezi stîlpii l\trîndu-[i cîinii // vezi
o familie mîncînd din pachet // vezi o sfial\ redresîn-
du-[i bluza // vezi o statuie încre]indu-[i sprîncenele pentru
noi” (Cînd  treci  parcul  spre  cas\,  mai  nou,  altfel). Adrian
Maniu e pe-aproape. Precum un tur de for]\, trecutul
istoric se comprim\ într-o colec]ie de senza]ii: „Vorbeau
de ei [i-mp\ra]ii. // Mai mult mureau decît omorau. // Cei
noroco[i se întorceau cu must\]i r\sfrînte [i purtînd
coard\. / Cei mai pu]ini, cu picioare de lemn ]intate,
umplînd tîrgurile / de amintiri de bufniri de tun [i / vorbe
nem]e[ti” (În  muzeul  etnografic  din  N\s\ud). Gullivernian,
dimensiunile realului sunt reduse la un minor gra]ios:
„Cum de stai, Cri[ atît de mohorît / {i fix în strofe, la
Oradea Mare, / Cînd de semnificant griji n-ai tîrît, / Cînd
pe semnificat mergeai c\lare? // În turn Mar[ul lui
Iancu a sunat / S\ fim iar, poduri, gata de plecare. / Cl\diri
de turte dulci, m-a]i fermecat: / Nu se mai pleac\ din
Oradea Mare” (Strofe). Supralicitînd fine]ea prospec]iunii
senzorial-cerebrale, autorul cultiv\ un decorativ japonard
în care accentul cade fie pe instantaneul vizual („Pod
ro[u-arcuit. / Ziua vine spre mine / în straie Shinto” –
Diminea]\ ), fie pe o rigoare abstractizat\: „Iau
distan]\, / iau aer. / {i-accentul / g\se[te / alura / sa” (În
noul  an). De la o caligrafie cu melancolic\ miz\, ce ni-l
reaminte[te pe Ion Pillat („În marile-i spa]ii de t\cere,
trenînd, / Cînd bra]ele s-au atins [i se tem s\ r\mîn\, ca
între fulgere, / Î[i strecoar\ de sus ni[te plopi respira]ia
grea / {i se disting dou\ clare b\t\i ca de tîmple sau
aripi, / Singure în golul imens la hotarele toamnei” –
Firavele  fete), ajungem la jocurile de rim\ ori la vagi
caligrame. Astfel Aurel R\u î[i exhib\ în r\stimpuri
me[te[ugul în sine cu o ingenu\ superbie ca înc\ o
performan]\ pe care o poate înscrie în contul însu[irii
idiomului estetic modern. Cu atît mai îndîrjit acest
efort al estetiz\rii cu cît f\rîmele tematicii locale alc\tuiesc
un punct de plecare tot mai modest, precum într-un pariu. 

O alt\ reac]ie a poeticii lui Aurel R\u fa]\ de fondul
d-sale originar se produce cînd d-sa relativizeaz\ satul
mioritic în calitatea sa de „centru al lumii”, de izvor al
„ve[niciei”. Absolutismului rustic blagian i se opun
diligen]ele cosmopolite ale autorului, c\l\tor asiduu pe
alte meridiane [i traduc\tor al unor importan]i poe]i precum
Saint-John Perse, Machado, Seferis, Kavafis [.a., închinînd
numeroase poezii locurilor vizitate cu care î[i arondeaz\
existen]ialul. E o melancolic\ risipire în orizonturi
îndep\rtate ca un soi de prob\ ini]iatic\ pe calea unei
evolu]ii spirituale: „Am fost c\l\tor în Asia / [i poate n-am
s\ mai fiu, / lung m\ privir\ oamenii / sub z\ri fulgerate. /
Am fost c\l\tor în Asia / cu anii mei tineri, / odat\ cenu[a
uit\rii / va dormi peste toate. / {i totu[i, acolo departe /
vîntul îmi poart\ chipul, / lumina ochilor mei / îmbog\]e[te
azurul; / peste mun]ii înal]i, peste ape, / unde umbra-mi
trecu, / cuvintele mele mai susur\ / destr\mîndu-se lin...”
(Am  fost  în  Asia). 

(continuare `n pag. 12)
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NTR-UN moment de expansiune amical\,
Caragiale i-a spus lui Vlahu]\: „}ara asta
are doi scriitori, pe tine [i pe mine!”
Animat de sentimente similare fa]\ de
Florin Manolescu, i-a[ putea spune [i eu
fostului meu coleg de catedr\: „Exegeza
caragialian\ are doi înc\p\]îna]i, pe
tine [i pe mine!” În controversa iscat\ pe
marginea nuvelei Dou\ loturi, fiecare o

]ine mor]i[ pe a lui: Florin Manolescu sus]ine c\
Lefter Popescu „a fost tras pe sfoar\” de omul de
la banc\, în vreme ce eu, cu textul în mîn\, contest
aceast\ interpretare. Pîn\ aici, nimic anormal.
Regretabil e doar faptul c\ discu]ia a c\p\tat o tensiune
exagerat\, Florin Manolescu ap\rîndu-[i punctul de
vedere ca o leoaic\ r\nit\ puii. Înc\ din prima lui
interven]ie (Viceversa la viceversa, în România
literar\, nr. 28, 17 iulie 2009), ulcerat c\ nu luasem
cuno[tin]\ la vreme de edi]ia a II-a, „rev\zut\ [i
ad\ugit\”, a volumului s\u Caragiale [i Caragiale,
autorul m\ admonesta în ace[ti termeni: „În secolul
trecut, pe vremea cînd eram student, adic\ «d\-
d\mult… mai d\-d\mult», la examenele de literatur\
român\ sus]inute la Facultatea de Litere din  Bucure[ti
n-aveai nicio [ans\ dac\ nu dovedeai c\ e[ti la zi cu
bibliografia [i cu cele mai importante nout\]i legate
de opera marilor scriitori. Oare, în secolul XXI,
tocmai profesorii s\ fie scuti]i de aceast\ obliga]ie?”
Se vede clar c\ distan]a în timp [i spa]iu i-a alterat
interlocutorului meu percep]ia adecvat\ a lucrurilor;
în realitate, cum pot m\rturisi la nevoie to]i cei care
au trecut pe la Litere, decisiv\ la examen era cunoa[terea
textelor beletristice [i  nicidecum a scrierilor
critice auxiliare, fie ele chiar „cele mai importante
nout\]i legate de opera marilor scriitori” (adic\, în
spe]\, edi]ia a II-a, „rev\zut\ [i ad\ugit\”, a c\r]ii
lui Florin Manolescu). Dar s\ trecem…

În articolul Loturi [i comploturi (România
literar\, nr. 30, 31 iulie 2009), am încercat s\ ar\t
c\ interpretarea lui Florin Manolescu privind finalul
nuvelei Dou\ loturi n-are for]a necesar\ spre a
zdruncina eviden]ele textului („Este greu, dac\ nu
imposibil, s\-i atribuim bancherului inspira]ia
instantanee de a-l mistifica pe Lefter Popescu”). Ce
a re]inut de aici Florin Manolescu, în replica intitulat\
I. L. Caragiale fa]\ cu liber-schimbismul (România
literar\, nr. 33, 21 august 2009)? C\ demonstra]ia
sa din 2002 „e fals\ în întregime, iar autorul ei un
încrezut, un incoerent [i un neserios”! Tendin]a de
autovictimizare se manifest\ plenar prin transpunerea
în registru vehement [i prin generalizarea abuziv\
a unor enun]uri strict punctuale, cu referire exclusiv\
la un anumit text [i la o anumit\ interpretare, [i nici
pe departe, în ansamblu, la felul de a fi al autorului
ori la presta]ia lui intelectual\. Dac\ lucrurile n-au
fost clare de la bun început, m\ v\d nevoit s\ declar
aici c\ nu-l consider pe Florin Manolescu nici încrezut,
nici incoerent [i nici neserios; poate doar ni]el
susceptibil, u[or irascibil [i prea infamat în reac]iile
polemice… Nu subscriu, adaug în treac\t, la asocierea
mea cu opiniile lui Mircea Iorgulescu, care a
trecut de la aprecierea superlativ\ a lui Florin
Manolescu la extrema opus\ a etalonului critic, în
vreme ce pre]uirea mea pentru acela[i autor a r\mas
egal\ de-a lungul anilor [i independent de controversa
pe tema nuvelei Dou\ loturi, n-a suferit nicio alterare.
Toate acestea r\mîn, pîn\ la urm\, chestiuni la „stil”
[i de temperament critic [i pot fi abandonate f\r\
regret, spre a ne concentra asupra temei în sine.

„Ce propune în schimb – se nelini[te[te Florin
Manolescu – autorul articolului Loturi [i comploturi?
Spre decep]ia noastr\, mai nimic. E drept c\ în
Caragiale «obscur» fusese enun]at\ în treac\t ipoteza
unor liste duble («Pot oare exista dou\ „edi]ii” ale
unor liste oficiale?!», se întreba el acolo). Îns\ în
Loturi [i comploturi, ipoteza respectiv\ nu mai este

nici m\car amintit\, dar\mite demonstrat\.” Decep]ia
preopinentului meu este lipsit\ de obiect, cît\ vreme
întrebarea privind cele dou\ „edi]ii” ale listelor
oficiale nu fusese formulat\ de mine ca ipotez\ [i
nu promitea o revenire analitic\, ci r\mînea strict în
zona perplexit\]ii, comentariul adiacent – un citat
din Scrisoarea pierdut\ („Explica]i-v\ acest fenomen,
acest mister, dac\ m\ pot exprima astfel!”) – fiind,
cred, absolut l\muritor.

Mai departe. În analiza episodului de la banc\,
în care Florin Manolescu întrevede manopera unui
func]ionar necinstit, obiec]iilor formulate de mine
în Loturi [i comploturi li se r\spunde printr-un
ra]ionament contrar, care utilizeaz\ de trei ori sintagma
„Nu cumva” [i tot de  trei ori adverbul „poate”. Se
creeaz\ astfel o atmosfer\ mai destins\, în care dubiul
î[i recap\t\ dreptul firesc la existen]\, iar certitudinile
încep s\ se clatine. Dar în finalul pasajului ne reîntîlnim,
din p\cate, cu neinspiratul „mai mult ca sigur”,
veritabil tic verbal al lui Florin Manolescu (prezent
atît în Viceversa la viceversa, cît [i, de dou\ ori,
în I. L. Caragiale fa]\ cu liber-schimbismul), care
– am mai spus-o [i alt\dat\ – n-are darul s\ ne
arate decît c\ lucrurile ar putea sta [i altfel…

Mai departe. Citatul din Paul Zarifopol privind
„culmea de nenoroc” imaginat\ de Caragiale („s\
nemere[ti dou\ bilete de loterie cum le-a nemerit
domnul Lefter din poveste”) ar fi fost interpretat de
mine „mai întîi ca indica]ie de lectur\, fie ea [i
implicit\, iar dup\ mai pu]in de o lun\, ca depozi]ie
memorialistic\ în exclusivitate”. În fapt, în Caragiale
„obscur”, cînd spuneam c\ „To]i exege]ii au citit
în acest spirit nuvela”, nu era nicidecum vorba c\
exege]ii s-au luat dup\ Zarifopol, ci doar c\ în]eleseser\
nuvela la fel cum o în]elesese [i el, poate chiar înainte
de a-i fi citit m\rturia sau nereferindu-se explicit
la ea. Cu asta am intrat deja în sec]iunea final\ a
articolului I. L. Caragiale fa]\ cu liber-schimbismul,
în care Florin Manolescu arat\ „ce n-ar fi trebuit
s\ lipseasc\ din contraargumenta]ia dlui {tefan
Cazimir” [i îl acuz\ pe respectivul de „cîteva omisiuni
inten]ionate”. Cu ce s-ar putea r\spunde la acest, s\-
i zicem, proces de inten]ie? Eventual, cu zicala
din b\trîni: „Ajunge o m\ciuc\ la un car cu oale”.
Altfel spus, dac\ ipoteza cu bancherul malonest este,
în sine, neconving\toare, niciun fel de argumente
suplimentare nu vor putea s-o consolideze, iar a le
lua [i respinge pe rînd ar fi pierdere de vreme. C\ci,
la urma urmelor, s\ st\m strîmb [i s\ judec\m drept:
crede oare cineva c\ scriitorul, în chip deliberat, a
dat nuvelei sale un final obscur ca s\-[i rîd\ pe
sub musta]\ de opacitaea cititorilor, nutrind totu[i
speran]a c\, odat\ [i odat\, se va ivi un spirit sagace
care, „cu creionul în mîn\, va dezlega misterul cifrelor
inversate? Vorba lui Neculce: „cine va crede, bine
va fi, iar\ cine nu va crede, iar\ va fi bine… Cine

precum îi va fi voia, a[a va face.” C\ eu unul m\
rînduiesc pritre cei care nu cred n-are, în fond, nicio
importan]\. Dar iat\ ce afl\m dintr-un articol al lui
Iosif Vulcan (Salon. De la Bucure[ti. Cum cite[te
Caragiale, în „Familia”, 16 aprilie 1899, p. 165),
în care publicistul ardelean î[i consemneaz\ impresiile
de la o serbare desf\[urat\ sub cupola Ateneului
Român: „Pe mine mai mult m-a interesat lectura dlui
I. L. Caragiale, care anun]ase în program schi]e
umoristice [i pe care nu-l auzisem înc\ niciodat\
citind. Curiozitatea mea s-a împlinit numai pe jum\tate,
c\ci d-sa n-a citit o lucrare nou\, ci schi]a Dou\
bilete de loterie, publicat\ an [i în „Familia”. Îns\
[în] ceea ce prive[te îns\[i citirea, aceea a fost atît
de frapant\ [i de caracteristic\ încît uitasem c\ ascult
o lucrare cunoscut\; totul îmi p\rea nou. Dl. Caragiale
n-a f\cut o simpl\ citanie, ci a[a-zicînd a jucat-o,
imitînd atitudinea [i glasul tuturor personajelor [i
sco]înd astfel la iveal\ toate meritele povestirii sale
hazlii, care a [i produs ilaritate general\.” O întrebare
se isc\ nemijlocit: cum a jucat Caragiale rolul
func]ionarului de la banc\? Se vede c\ n-a exteriorizat
nicicum perfidia escrocului care îl „trage pe sfoar\”
pe Lefter Popescu. C\ci dac\ ar fi f\cut-o, s-ar fi
prins [i Iosif Vulcan [i ar fi dat de pe atunci în vileag
adev\ratul tîlc al nuvelei. Sau jocul  lui Caragiale
a fost, cu bun\ [tiin]\, „alb”, spre a l\sa exclusiv
posterit\]ii sarcina de a deslu[i enigma din text?
Ignoramus ignorabimus…

În finalul articolului I. L. Caragiale fa]\ cu liber-
schimbismul, Florin Manolescu apreciaz\ c\, în
Loturi [i comploturi, discursul autorului, „numai în
aparen]\ ra]ional”, a fost „acompaniat de un discurs
emo]ional”; „Strategia aceasta retoric\ se nume[te
pe latine[te ignoratio elenchi, iar pe române[te, în
«traducerea» neao[\ a lui Ralea, a[a îmi trebuie dac\
stau de vorb\ cu o tuberculoas\.” Lucrurile sînt cu
des\vîr[ire clare [i n-ar mai fi nimic de ad\ugat. M\
tulbur\ totu[i o întrebare: cum s-o fi numind strategia
retoric\ a celui care î[i intituleaz\ articolul, în total\
neconcordan]\ cu subiectul abordat, I. L. Caragiale
fa]\ cu liber-schimbismul [i care men]ioneaz\, în
fraza ultim\, c\ preopinentul s\u „a contribuit în
mod hot\rîtor la înfiin]area Partidului Liber-Schimbist”?
O fi oare liber-schimbismul mai pu]in nociv decît
tuberculoza?

Înc\ dou\ vorbe [i am încheiat: disputa pe
tema Dou\ loturi poate continua un timp nedefinit,
spre plictiseala cititorilor revistei, pîn\ cînd cel mai
inteligent va ceda. Recunosc, cu toat\ modestia,
c\ nu eu a[ putea fi acela.

{tefan CAZIMIR

P. S. ~n articolul Caragiale „obscur” notasem
într-o parantez\, pe marginea bizareriei numerelor
de loterie care  ba concord\, ba nu concord\ cu cele
din listele oficiale: „Excludem ipoteza c\ [autorul]
le-a încurcat din neaten]ie.” Un prieten al meu,
matematician de profesie, m-a dojenit cu blînde]e
pentru asta, spunîndu-mi c\ nicio ipotez\ nu trebuie
a priori exclus\: „De unde po]i [ti c\ nenea Iancu
nu s-a r\t\cit chiar el în lan]ul cit\rilor succesive ale
numerelor cu bucluc?” Într-adev\r: de unde putem
[ti? 
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Liber-schimbismul 

[i tuberculoza

Poezia lui Aurel R\u 
(urmare din pag. 11)

Obiectivele turistice abordate sunt bifate cu o aparent\ deta[are(ciclul Cuvinte  deasupra  v\mii) sau, la polul
opus, cu emo]ia unei fastuoase retrospective istorice: „La rai chiar, f\clii. / Intac]i, între Tigru [i Eufrat, / prin religii
[i dinastii. // Invol]i peste fire. / Ca bol]i, prin amurguri [i aurori, / de smaragde [i de safire. // Proscri[i, / printr-
un cod disp\rut de mult, / cu ochii în noi deschi[i” (Curmali). Pe alocuri o be]ie a momentului c\l\toriei îl face
pe poet s\ [tearg\ distinc]ia dintre versuri, rev\rsîndu-se într-o continuitate similiprozastic\: „Flancat din
dreapta [i stînga de-o ploaie rece, aparatul de zbor din Grecia, noaptea, care-a trecut cu bine de mici clipiri de ora[e
din Ionia antic\, azi turcite, e pe punctul de-a trece peste Damasc. {i trupul meu care-a-nvins o team\ sor\ cu
moartea, cu gîndul la un francez, Saint Exupery, [i-a-nvins un semn de r\ceal\, cu-o aspirin\, [i o senza]ie de
tangaj, la un geam rotind, învelit într-un pled de stele, e pe punctul de a trece peste Damasc. (Zbor  de  noapte
peste  Damasc). Mai mult decît atît, Aurel R\u se deta[eaz\ de eternitatea str\bun\, cu s\teasc\ origine, plonjînd
în ocazional, desf\cînd nervos timpul calendaristic în fi[e cotidiene sau lunare (Zodiac). Pentru a trage o concluzie
calmant\: „Niveluri cosmice, nenum\rate, / E bine cît nu sta]i de mine toate” (Niveluri). Nu cumva e, pîn\ la urm\,
o form\ de exorcizare a „ve[niciei” statuate de Blaga? 

Aurel R\u, azi aproape octogenar, e în opinia noastr\ cel mai important poet în via]\ al Transilvaniei. 
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I
nteresant, Alecu Russo s-a n\scut în acela[i an cu
Alecsandri, B\lcescu, Bolintineanu (?), Nicolae
Filimon [i a tr\it numai cât Eminescu. Spre deosebire
de congenerii pa[opti[ti, discre]ia lui este de-a dreptul
anormal\, n-a avut preten]ii de faim\ scriitoriceasc\,
de vreme ce a publicat, în limba român\, un singur

text cu semn\tura A. Rusu, alte câteva cu ini]ialele A.
R., unul cu pseudonim (Terentie Hora) [i o singur\ dat\
A. Russo. Textele în limba francez\ au fost traduse
postum. {i a[a Russo a r\mas un ilustru necunoscut,
cu toate str\daniile lui Alecsandri de a-l scoate din uitare.
Contribu]iile lui P. V. Hane[, Bogdan-Duic\ [i G.
Ibr\ileanu, la începutul secolului al XX-lea, reprezint\
un act recuperator prin care a fost repus în circula]ie la
cota meritat\. Tot pe atunci s-a pus în discu]ie paternitatea
Cânt\rii României, decis\ în favoarea lui Russo,
m\car c\ înc\ mai sunt îndoieli pân\ azi, din cauza
diferen]ei tran[ante de „stil”, pe linia dic]iunii patetic-
poematice. Îns\ nu se ]ine seama de natura contradictorie
a scrisului s\u, între spirit critic [i melancolie,
paseism [i iluminism, tradi]ie [i înnoire, lirism [i ironie,
modera]ie [i avânt…

În vremea lui, scriitorul atât de rezervat s-a impus,
într-un cerc restrâns, ca exponent al curentului na]ional-
popular [i, precum zice, ca un „osta[ al prop\[irii”. Mai
cunoscut  în timpul s\u pe traseul ideologic, observator
al lucrurilor [i oamenilor, al evenimentelor,  melancolicul
din fire oscileaz\ f\r\ extremale. Reac]iile sale penduleaz\
ba în nostalgia vechilor rânduieli, ba întru scrutarea
critic\ a prezentului, ba în perspectiva progresului. De
la „S\ spui drept, r\sipirea cea iute a trecutului m\
p\trunde de jale”  la „Moldova este o ]ar\ rece, unde
entuziasmul, fie politic, fie literar nu prinde în clipeal\”
. Altfel spus, Russo nu concepe înaintarea decât pe
temeiul tradi]iei, propulsia izvorând dintr-un fond
autohton.  Drumul deschis de Dacia literar\ se întâlne[te,
în cazul lui,  cu criticismul junimist, tot în ipostaza de
înainte merg\tor.  Se recunoa[te aici un scriitor aparte,
precursor al criticii „formelor f\r\ fond”, care îl
anun]\ pe Odobescu, „sintez\ de criticism [i patruzecioptism”
. 

Prima scriere tip\rit\ Critica criticii e un r\spuns dat
lui D. Gusti, care s-a ar\tat nemul]umit de reprezenta]ia
piesei B\c\lia ambi]ioas\, considerând c\ faptul critic
„nu ar prinde loc în epoha de ast\zi” din cauz\ c\ nu
avem înc\ o literar\ na]ional\. Replica este cea cunoscut\
din programul Daciei literare cu nuan]a personal\:
„T\lm\ciri, imita]ii, cerc\ri, de[i vrednice de laud\,
nu alc\tuie[te o literatur\…”.  Argumenta]ia vine
obligatoriu în sprijinul afirma]iilor, aici cu analiza
personajului din piesa R\m\[agul de Alecsandri [i
propriul personaj, M\t\saru. În alt\ parte, în Holera,
comenteaz\ o balad\ popular\, apoi un cântec popular
în care deslu[e[te „umor carnavalesc”, iar într-o „recenzie”
discerne voca]ia poetului D\sc\lescu. Spiritul critic î[i
g\se[te în tân\rul fiu de boier, cu studii în Elve]ia, un
încep\tor de soi în cultura noastr\, chiar cât prive[te
rostul criticii. Ce este critica (literar\)? „Prin critic\ nu
în]elegem numai aceea care bate f\r\ cru]are frazeologia,
s\r\cia ideilor, pedanterie [i obiceiurile literaturii str\ine
introduse cu patos în p\mântul român, dar critica s\n\toas\
ce r\spânde[te bunul…” {i aceast\ critic\ „s\n\toas\”,
afirmativ\ cum spunem noi ast\zi,  e necesar s\ aib\
judecat\ nep\rtinitoare, cuno[tin]a lucrurilor [i a oamenilor.
{i vigoare polemic\, a[a cum însu[i d\ dovad\ în atitudinile
privitoare la publicistica vremii [i, mai cu seam\, în
problema limbii. La acest capitol, cel mai mult avut în
vedere, formuleaz\ câteva principii lingvistice, pe baza
c\rora prive[te mersul limbii române de la cronicari
pân\ în actualitatea sa, unde constat\ o degradare,
care în loc s\ urmeze limba vorbit\ (bijuteriile poeziei
„poporale”) [i cea scris\ „veche [i-n]eleapt\”, s-a recurs
la gramatici latinizante [i alte „iscodiri ale închipuirii”,
dar „nici teoriile italiene ale vestitului revolu]ionar Eliade,
nici sistemele ardelene n-au prins r\d\cin\”. Chiar [i

Steaua Dun\rii , unde a colaborat Russo, dup\ România
literar\ a lui Alecsandri, e surprins\ cochetând cu
„fran]uzia”. Surprinz\tor, n-a publicat la Dacia
literar\ [i la Prop\[irea.

Proza de idei din Cuget\ri cucere[te prin aceea[i
referire la tema principal\-limba, prin implicarea în
evenimentele socio-politice, prin capacitatea anticipatoare
[i prin discursul plin de vioiciune, ironie [i umor. Sunt
adu[i în scen\ Dosoftei, Ureche, Costin, Samuil Micu,
Gheorghe {incai, Petru Maior etc. [i invoca]i f\r\
ostenta]ie, ca într-un banchet „omeric”, Cincinatus,
Brutus, Pascal, Rabelais, Malherbe, Molière, Schiller,
Champollion, Victor Cousin, Buffon. O eseistic\ pe cât
de bine consolidat\, pe atât de savuroas\. La aceea[i
bun\ în\l]ime se situeaz\ eseul narativ [i memorialistic
Studie moldovan\, unde  „suvenirurile” inocente  induc
fundamentul pentru o adev\rata prop\[ire. A doua
contribu]ie de efect d\inuitor îl reprezint\ paginile
memorialistice, Amintiri în care se evoc\ frem\t\tor
vârsta de aur a copil\riei [i energia adolescentin\, în anii
de studii în str\in\tate începând cu 1830 („anul slavei”)
[i cu elogiul lui Tudor Vladimirescu [i al lui Ionic\
T\utu. Autobiografia se opre[te aici. Fiorul nostalgic se
comunic\ sincer, cu un lirism scutit de retoric\ sentimental\,
dar cu un entuziasm re]inut, evocator de culori vii: „P\rul,
cu locul b\tut pinpregiurul de vitele satului lui, ce singure
ast\zi mai ]in divan; curtea boiereasc\, opcin\ str\mo[easc\
ce nu se mai afl\, albind pe troscotul verde al ogr\zii
mari, mari [i întins\; livada din dosul cur]ei, biserica cu
]interimul pestri] de iarb\ lung\, de sulfin\ aurit\ [i de
cruci negre, cump\na fântânei de la poart\, aninant\
pe r\chita crengoas\; toate trec pe dinaintea mea vii [i
în mi[care… Dar serile satului meu, când luna se
ridica asupra p\rului [i cump\na fântânei se p\rea ca un
cocostârc cu pliscul întins… ce s\ri senine! Într-amurgul
se apropia, cârdurile aducând miroasele câmpurilor cu
ele; fumul stuhului se împr\[tia în v\zduh cu mirosul
teilor ce venea din p\dure…” Este partea literar\ a
memorialisticii, cum se întâmpl\ [i în tabloul de moravuri
Ia[ii [i locuitorii lui la 1840, o, zice autorul, „preumblare
pitoreasc\ pe  capitalei Moldovei”, cu expresivit\]i
voluntare [i involuntare. 

Când a fost surghiunit la Soveja, Russo a scris un

jurnal dup\ toate regulile unei asemenea specii de la
Amiel încoace. Diaristul evoc\ melancolic „târgul”,
noteaz\ cu umor în stare s\ ascund\ dezolarea
secven]e din realitate prinse în imagine literar\. Iat\ o
„întrevorbire”  între exilat [i ministru: 

- „Domnule, domnia-ta vrei s\ r\zvr\te[ti ]ara!
- Eu, domnule ministru? Z\u nu v\ în]eleg!
- Domnia-ta ai scris o bucat\, care atac\ orânduiala

public\ [i întocmirea ]\rii. Va s\ zic\ domnia-voastr\,
domnilor, nu voi]i s\ v\ astâmp\ra]i [i s\ tr\i]i f\r\ de
a tulbura orânduiala!

- M\ iart\, domnule ministru; noi to]i dorim s\ fie
dreptate [i bun\ orânduial\. Dar nu pre cunosc pricina
pentru care m-a]i chemat aici; oare este  spre a da ceva
l\muriri despre bucata mea, sau spre a m\ învinov\]i?

- Domnia-ta e[ti pârât de a fi poruncit, sub a domniei-
tale r\spundere, actorilor, ca s\ rosteasc\ unele
cuvinte [terse din bucat\ de c\tre cenzur\”.  {i
dialogul continu\ cu oralitatea specific\ unui text literar.

C\l\tor pasionat, Russo admir\ peisajele, cunoa[te
oamenii [i legendele lor, Piatra teiului, Stânca corbului,
transpuse în nara]iuni captivante.  Lirismul amintirii
se une[te cu eseul psihologic [i sociologic într-o proz\
care aici sufer\ de pe urma traducerii ulterioare a textelor
scrise în limba francez\.

Acela[i lucru se petrece [i cu Cântarea României,
într-un alt registru, poematic. Dar, fire[te, performan]ele
stilistice pot fi mai bine evaluate în scrierile cu limb\
român\, cea atât de mult pre]uit\ de Russo.

Constantin TRANDAFIR

Alecu Russo,  
spiritul critic [i contempla]ia

Primim

Stimat\ rredac]ie,

S`nt o modest\ cititoare a României literare
[i v\ scriu pentru a-mi exprima nemul]umirea fa]\ de
unele aspecte din articolul domnului Traian D.
Laz\r, publicat `n nr. 28 al revistei [i intitulat Liviu
Rebreanu. Ultimele zile.

De[i articolul con]ine multe citate din scrierile Puiei
Florica Rebreanu, Ad. D. Rachieru, I. Petrovici, dr. V.
Ti]escu sau Ivor Porter, ignor\ complet jurnalul scriitorului.

M\ contrariaz\ primul paragraf al articolului, `n
care se d\ un citat din N. Gheran, `ngrijitorul edi]iei
Liviu Rebreanu, Opere, vol. 17, Bucure[ti, 1998
(f\r\ a indica pagina).

~nsu[indu-[i regretul implicit c\ scriitorul a fost
„`ngropat” ̀ n curtea bisericii din comun\ [i c\ la c\p\t`iul
lui a vorbit „doar” un „`nv\]\tor, ofi]er rezervist”, se
ignor\ situa]ia existent\ atunci: dup\ intrarea Armatei
Ro[ii `n ]ar\, toate drumurile ([i nu numai) au fost
blocate f\r\ putin]a transport\rii scriitorului defunct
la Bucure[ti. De altfel, dup\ un timp, când lucrurile
s-au mai lini[tit a fost adus [i ̀ nmorm`ntat la Cimitirul
Bellu.

~n ce prive[te acel „`nv\]\tor, ofi]er rezervist”, `n
beneficiul istoriei literare se cuvenea s\ i se dea numele
– Gheorghe Popescu – foarte respectat, erou participant
la r\zboiul 1941-1945.

Dar mai ales, ̀ nv\]\torul Gheorghe Popescu era un

apropiat al lui Liviu Rebreanu, pomenit de acesta `n
jurnalul s\u [i promotor (cum am zice ast\zi) neobosit
al personalit\]ii [i operei marelui scriitor.

S`nt originar\ din acea comun\ care atunci se numea
Valea Mare-Podgoria `n, pe atunci, jude]ul Muscel.

Am `nv\]at la [coala unde era `nv\]\tor domnul
Gheorghe Popescu [i Liviu Rebreanu venea s\ d\ruiasc\,
sau trimitea pachete cu c\r]i la sfâr[itul anului [colar
pentru elevii premian]i, lucru relatat [i `n jurnalul
s\u.

Dl. Gheorghe Popescu nu mi-a fost `nv\]\tor dar
eram prieten\ cu fiicele sale: Silvia, Ortenzia [i Pompilia,
datorit\ c\rora eu, copil de [apte-opt ani am aflat
cine este Liviu Rebreanu. {i parc\ v\d acele pachete
cu c\r]i oferite premian]ilor, frumos legate cu panglic\
tricolor!

Contrariat\ fiind c\ numele acelui `nv\]\tor –
Gheorghe Popescu – ofi]er `n armata român\ a fost
ocolit `n articolul domnului T. D. Laz\r, `mi exprim
speran]a c\ cele scrise de mine vor ajunge `n c`mpul
dumneavoastr\ de aten]ie.

***
Stimat\ redac]ie, da]i-mi voie s\-mi mai exprim

o nemul]umire fa]\ de „calitatea” fotografiilor publicate
`n România literar\, num\r de num\r [i datorit\
c\reia aproape c\ nu-]i mai vine s\ cite[ti, spre exemplu,
nici articolele d-lui Pavel {u[ar\ de la rubrica
„Arte”.

Cu toat\ considera]ia, 
Ioana ANGHEL
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imic nu pare mai `ndep\rtat de structura vulcanic\ a

cunoscutului politician decât acest exerci]iu de delicate]e, cu

un nume ce sfideaz\ inepuizabilele resurse retorice ale foarte

vocalului parlamentar Varujan Vosganian: Cartea [oaptelor.
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ARUJAN VOSGANIAN [ocheaz\ de
dou\ ori publicul prin publicarea
extraordinarului s\u roman, Cartea
[oaptelor. Întâi prin titlu. Nimic nu pare
mai indep\rtat de structura vulcanic\ a
cunoscutului politician decât acest exerci]iu
de delicate]e, cu un nume ce sfideaz\
inepuizabilele resurse retorice ale foarte
vocalului parlamentar Varujan Vosganian:
Cartea [oaptelor. Apoi, prin momentul

apari]iei. Este incredibil cum acest roman, probabil cel
mai consistent publicat în literatura român\ de dup\
c\derea comunismului, de o densitate epic\ [i
ideatic\ impresionant\ (pe întinsul celor 520 de
pagini cititorul nu are nicio clip\ de respiro) a ap\rut la
doar câteva luni dup\ ce autorul s\u a p\r\sit foarte
solicitantul post de ministru de finan]e. Pentru c\, orice
s-ar spune, portofoliul de ministru de finan]e este
unul cronofag, deloc propice pentru o carier\ paralel\
de prozator. Prezenta carte dovede[te, dac\ mai era
cazul,  c\ astfel de judec\]i nu-[i au rostul atunci când
ministrul în cauz\ se nume[te Varujan Vosganian, om
a c\rui energie vital\ în toate direc]iile nu contene[te
s\ ne cople[easc\. Este îns\ momentul s\ renun] la mir\ri
(fie ele [i admirative) [i s\ m\ ocup de acest roman
cu adev\rat ie[it din comun.

Garabet Vosganian, Setrak Melichian, M\gârdici
Ceslov, Dicran Bedrosian, Sahag {eitanian, Onik
Tokatlian. Misak Torlakian, Hartin Fringhian, Micael
Noradunghian, Levon Zohrab, Armen Garo, E[ek
Simion, Krikor Minasian, Anton Merzian, doar
câ]iva dintre eroii C\r]ii [oaptelor, sunt nume care nu
spun mare lucru la nivelul istoriei celei mari. Sunt oameni
cu destine diferite, pe care pa[ii i-au purtat în diverse
col]uri ale lumii, în urma c\rora au r\mas îns\ pove[ti
pline de tâlc, experien]e revelatorii, lec]ii de via]\
transmise din genera]ie în genera]ie. Într-un fel, Cartea
[oaptelor este un soi de Bildungsroman al edific\rii
propriului eu al scriitorului [i omului Varujan Vosganian
prin intermediul relat\rilor despre faptele [i vorbele
celor b\trâni. Personajul principal este bunicul Garabet
Vosganian, cunoscut de autor în copil\rie , care la rândul
s\u, i-a cunoscut pe supravie]uitorii pogromului turcesc
împotriva armenilor de la sfâr[itul secolului al XIX-lea
sau pe unii contemporani ai lor, care i-au povestit faptele
a[a cum s-au petrecut ele. Se stabile[te astfel un arc
peste timp, gra]ie c\ruia scriitorul n\scut în anul 1958
devine contemporanul [i familiarul unor oameni ale
c\ror destine au marcat mai bine de un secol de
istorie a armenilor. Destinele celor mai mul]i dintre ei
au fost tragice, vicisitudinile istoriei lovindu-i deopotriv\
pe oamenii simpli (mici meseria[i, negustori, func]ioanari)
sau pe cei ajun[i la un moment dat pe treptele înalte ale
societ\]ii (mini[tri, mari industria[i). Iar aceste vicisitudini
au fost pogromul împotriva armenilor dezl\n]uit  de
turci în anul 1895, deport\rile efectuate de ru[i în Siberia,
na]ionaliz\rile [i vendetele politice ale comuni[tilor
români dup\ terminarea celui de-al doilea r\zboi mondial. 

De-a lungul romanului Varujan Vosganian simte,
periodic, nevoia de a-i explica cititorului mai pu]in
avizat inten]iile sale legate de o scriere aflat\ la
grani]a dintre istorie [i fic]iune precum Cartea [oaptelor.
Înc\ din primele pagini precizeaz\ c\ ea este un fel de
variant\ la Cartea mor]ilor: „În Cartea [oaptelor sunt
scrise numele celor mor]i. Despre ei vorbeau, din vârful
buzelor, Siruni [i bunicul Garabet” (p. 36). Din punct
de vedere compozi]ional, nu este, în sens strict, o
carte de istorie (care s\ urm\reasc\ o cronologie exact\),
ci o încercare de  conservare peste timp a unor  st\ri
de con[tiin]\. Pentru c\, scrie autorul, „chiar dac\ am
[terge din ea orice în[iruire de ani [i orice socoteal\ a
zilelor, Cartea [oaptelor [i-ar p\stra toate în]elesurile.
Lucruri de acest fel s-au întâmplat întotdeauna oamenilor
de pretutindeni. De fapt, Cartea [oaptelor, în miezul
ei r\mâne aceea[i pentru orice timp, ca un coral de
Johann Sebastian Bach, ca o poart\ îngust\ prin care
oamenii trec, aplecându-se sau strângându-se unii în
al]ii” (p. 311). Experien]ele pilduitoare zug\rvite în
roman apar]in de obicei unor destine frânte. Într-un
fel apari]ia acestei c\r]i este chiar victoria în eternitate
a acestor învin[i ai vie]ii. Pe de alt\ parte, chiar faptul
c\ sunt trase din experien]a acestor destine sfâr[ite tragic
(din pricina felului în care au c\zut zarurile istoriei, mai

mult decât din cauza presupuselor op]iuni gre[ite ale
celor în cauz\)  confer\ înv\]\turilor c\r]ii greutate
existen]ial\ [i relevan]\. Observ\ cu un aer aproape
obiectiv Varujan Vosganian: „Cartea [oaptelor, nefiind
scris\ pentru cur]ile
împ\r\te[ti, poveste[te
mai ales despre învin[i.
Care, fie c\ erau dintre
cei slabi, fie c\ au ales ei
în[i[i s\ se numere printre
cei învin[i, fiindc\ ceea
ce voiau ei s\ cucereasc\,
nu se afla pe lumea aceasta”
(p. 490). Explica]ia cu
adev\rat l\muritoare în
privin]a inten]iilor autorului
legate de acest roman
vine îns\ la pagina 505.
Scrie Varujan Vosganian
[i textul s\u aproape c\
nu mai trebuie comentat:
„Adev\rata istorie, cea
care merit\ s\ fie povestit\,
e aceea care, oricând,
dac\ ar fi destui s-o
povesteasc\ [i al]ii s-o
]in\ minte, s-ar putea
transforma în legend\,
adic\ povestea cea mai

pu]in exact\ cu putin]\. Am folosit cifre nu pentru c\
am avut nevoie de am\nunte în plus la pove[tile noastre
spuse în [oapt\, ci pentru c\ era singurul mod în care
puteam prezenta cu limpezime succesiunea evenimentelor.
Dac\, în afara ei, povestea poate fi potrivit\ pentru
oricare timp [i oricare loc, înl\untrul ei este important
s\ se [tie cine na[te pe cine, cine mo[tene[te pe cine,
cine blestem\ pe cine [i cine anume poate r\mâne
personaj al pove[tii, deci se poate povesti despre el,
chiar [i dup\ moarte. În aceast\ ultim\ privin]\,
Cartea [oaptelor e oarecum neobi[nuit\, c\ci, spre
deosebire de alte istorii, aici moartea e doar un
detaliu, iar mai important\ decât moartea [i, deci, decât
via]a, e memoria.” La fel ca scrierile evreie[ti despre
{oah, Cartea [oaptelor î[i propune s\ fie un obstacol în
calea uit\rii. Ea trebuie s\ aduc\ aminte de drama
revolt\tor de pu]in cunoscut\ a unui popor, dar [i de
chipurile unor oameni ale c\ror fapte [i vorbe i-au umplut
autorului sufletul [i mintea, f\cându-l s\ fie ceea ce este
ast\zi. 

Cartea [oaptelor este un document inconturnabil
despre drama poporului armean. Dou\ tragedii la distan]\
de numai câteva decenii (pogromul turcilor [i ocupa]ia
sovietic\, extins\ dup\ 23 august 1944 [i asupra teritoriului
României) aproape c\ au reu[it s\ [tearg\ un popor
de pe fa]a p\mântului. Genele puternice ale celor r\ma[i
(longevitatea armenilor este bine [tiut\) [i neuitarea
asigur\ îns\ continuitatea acestui neam.

Din cele scrise pân\ aici s-ar putea deduce c\ romanul
lui Varujan Vosganian îl pune pe cititor în situa]ii
inconfortabile din cauza excesului de tragic. Nimic mai
eronat. Dimpotriv\, tonul relat\rii este unul de ironie
duioas\, irizat din plin cu umor, judec\]i morale [i
expresii paremiologice. Realmente încânt\tor. Nu de
pu]ine ori poetul Varujan Vosganian î[i arat\ discret
chipul, înd\r\tul frazelor. Un singur exemplu: „Fiecare
trage cu sine, ca pe o plapum\ pân\ peste cap, lumea
în care s-a n\scut. Lucrurile stau a[a: când te na[ti, lumea
ta e cea mai mare cu putin]\. Orice este posibil. Pe
m\sur\ ce cre[ti, lumea ta se mic[oreaz\. Tu cre[ti
întruna, la început î]i cresc oasele, pe urm\ amintirile,
oase ceva mai îng\lbenite. La un moment dat lumea
din jurul t\u se face atât de mic\, încât pur [i simplu nu
mai ai unde s\ cre[ti” (p. 80).

Cartea [oaptelor, de Varujan Vosganian este un fel
de Pateric armenesc în care pildele celor vechi,
pleca]i demult din aceast\ lume, stau/ar trebui s\ stea
la temelia personalit\]ii celor de azi. Deloc întâmpl\tor,
cei afla]i în via]\ (p\rin]ii scriitorului, de pild\) nu î[i
au locul în aceast\ carte. Experien]a lor nu este încheiat\,
destinele nu au atins forma lor final\, despre faptele lor
nu se vorbe[te în [oapt\. 

Fundamental\ pentru identitatea comunit\]ii armene
din România, Cartea [oaptelor este f\r\ îndoial\ romanul
cel mai complex publicat la noi în ultimii ani. O poveste
de via]\ [i de moarte la ale c\rei episoade  cititorul va
r\mâne s\ mediteze mult\ vreme dup\ ce va fi
ispr\vit de citit ultima pagin\. 

VV
Un Pateric
armenesc

Varujan VVosganian, Caartteaa [[oaapttelor, EEditura
Polirom, IIa[i, 22009, 5520 ppag.
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Jocuri 
de cuvinte

fragment – notele londoneze

A CAMERELE de tortur\ nu se pl\te[te
nimic.  Are voie toat\ lumea. {i
nici „Site of Scaffold” – locul execu]iilor
– nu cost\ nimic.

O peluz\ superb\ cu un dreptunghi
mic de alam\ (ca o carte de vizit\)
chiar pe locul unde se afla Butucul,
în jurul c\ruia se plimb\, ca o sentinel\
uitat\, un corb foarte b\trân, domesticit,

printre porumbei.
Aici, între 1536-1601, [i-au pus capul pe Butuc –

dup\ ce gâdele le-a cerut mai întâi iertare, – C\l\ul
]inându-[i bine ascuns\ sub un strat sub]ire de paie,
securea (scoas\ fulger\tor): Regina Anne Boleyn „ucis\
pentru o privire de amor”, Margaret Countess of Salisbury,
Lady Jeanne Grey, Robert Devereu Earl of Essex...

Un ]ânc d\ cu pietre în corbul b\trân care se plimb\
tacticos printre porumbei pe paji[tea izolat\ de un  gard,
cu însp\imânt\toare carte de vizit\ de alam\, – [i nu
rabd, aruncarea în el cu pietre, [i strig române[te la
doamna care-l înso]e[te, [i care, probabil, îi este mam\,
„cârpi]i-l!”, ...iar doamna d\ din cap zâmbind [i r\spunde
„Oh, yes, yes, yes.”

E o spe]\ de corbi mari, lucio[i, cu un plisc gros cât
o c\limar\ de prim\rie, cum sunt la noi corbii de ar\tur\,
din B\r\gan...

Aceste p\s\ri fantastice, [i foarte reale în acela[i
timp, cu o lung\, sinistr\ genealogie, prip\[ite la
Turn înc\ de pe vremea primelor execu]ii, azi, ]inute în
cu[ti speciale, cu vase vechi de ap\ dup\ gratii, în
care lumea arunc\ [ilingi, încât ai impresia cert\ c\
ele... beau [i m\nânc\ monezi, au dat na[tere unei
supersti]ii.

Dac\ spe]a lor se va stinge într-o zi – se spune – o
dat\ cu ea se va pr\bu[i [i Turnul [i odat\ cu el [i Imperiul
Britanic.

De[art\ credin]\. Imperiul s-a dus, – ciorile tr\iesc.
În „Turnul alb”, cu capela lui Wilhelm Cuceritorul,

sunt [i camerele de tortur\, dedesubt, chiar sub altar
unde po]i s\ vezi toat\ galeria uneltelor de cazn\: coroana
de fier care se ro[ea pe foc, coroan\ „cu schimb\tor”,
juv\]ul de fier cu „cravat\”, c\tu[ele cu ghimpi,
„Strâng\torul cu [urub la degetul mare”, cercuri pentru
coapse, fluiere de picior [i de gâturi, palo[ul, – adus
anume din Fran]a, de la Saint Omer, pentru Anne de
Boleyn [i pe care scrie „Me fecit Solingen”, spânzur\tori
cu corsajul de fier, în care osândi]ii atârnau pe „Podul
Turnului” de pe Tamisa, [i înc\ ceva, un aparat mecanic
ce nu poate fi descris [i pe care doar Kafka l-a putut
imagina în „Colonia Penitenciar\”...

{i statueta de 50 de centimetri, sub un clopot de
sticl\, a lui Petru cel Mare, b\tând fierul pe nicoval\,
– împ\ratul rus venit la Londra ca un ucenic care s\
înve]e de la fierarii de rând londoneji cum se lucreaz\
metalul [i poate s\ deprind\ îns\[i meseria de a f\uri
un imperiu...

NA DINTRE tr\s\turile definitorii
ale argoului, în compara]ie cu
alte variante ale limbii, este rolul
însemnat pe care îl joac\ în evolu]ia
sa jocurile de cuvinte. Pe lâng\
mijloacele obi[nuite de îmbog\]ire
a vocabularului – împrumutul
lexical, derivarea [i compunerea,
schimbarea sensurilor prin metafor\

[i metonimie –, lexicul argotic utilizeaz\ [i simpla
modificare a formelor [i a construc]iilor, prin
confuzia voit\ cu alte cuvinte asem\n\toare.
Contaminarea, calamburul, „deraierea lexical\”
(de obicei procedee discursive efemere) se fixeaz\,
produc cuvinte [i expresii care se impun în uz
datorit\ originalit\]ii lor, surprizei comice [i
formei sonore evocatoare. 

Dispozi]ia ludic\ poate genera multe asocieri
aparent absurde, care îi pun în încurc\tur\ pe cei
dornici s\ descrie originea [i evolu]ia cuvintelor
[i a expresiilor. Un exemplu ar putea fi expresia
beat rang\: ne imagin\m, în mod normal, c\ exist\
o leg\tur\ între un sens propriu [i unul figurat;
dar de ce ranga „bar\ de fier, te[it\ la unul din
capete” (DEX) ar fi devenit un etalon al st\rii
de be]ie? De fapt, e foarte probabil ca explica]iile
semantice s\ fie inutile în acest caz. E suficient
s\ [tim c\ expresia beat mang\ ([i mai netransparent\)
e foarte folosit\ pentru a caracteriza starea de
be]ie intens\, pentru a în]elege c\ pe tiparul
intensific\rii s-a petrecut o simpl\ substitu]ie
de cuvinte asem\n\toare prin form\. E un tip
de atrac]ie paronimic\ (confuzie între dou\
paronime), dar, aproape sigur, una produs\ con[tient,
ca joc de cuvinte (calambur). Sintagma beat rang\
pare a fi recent\, dar e deja destul de r\spândit\:
apare în mai multe mesaje din internet – „Cum
se sufl\ în alcooltest, versiunea «beat rang\»”
(visurat.ro, 19.04.2009); „m\ vede]i beat rang\
dansând f\r\ oprire” (trilulilu.ro) – [i este înregistrat\
în dic]ionarul on-line de argou 123urban.ro.

În limbajul familiar-argotic, exist\ calamburul
care produce cuvinte [i sensuri noi; un paronim
este folosit sistematic, în locul cuvântului propriu,
c\ruia îi preia sensul: dul\u (mai ales la plural,
dul\i) e folosit în loc de dolar-dolari („cost\
planuri le  8000 de dul\i americani” ,
forum.barcaholic.ro), iar bulion – pentru milion.
Efectul umoristic e cu atât mai puternic cu cât
distan]a semantic\ dintre cele dou\ cuvinte e mai
mare: În ultimii ani, s-a mai creat o form\ care
pare s\ se bucure de succes: de la euroi, prin
simplu joc paronimic, s-a ajuns la epuroi: „[pag\
de zece mii epuroi pe lun\” (bzi.ro); „metrul p\trat
fix 45 de epuroi” (forum.dupablogurilegri.ro),
„dau permise pe 200-300 de epuroi” (15.02.2009).
Epuroi (variant\ grafic\ sau de pronun]are pentru
iepuroi) e o deviere de gradul al doilea, pentru
c\ modific\ prin calambur o form\ deja modificat\
pfa]\ de norm\: euroi, plural atipic, glume], de
la euro. La apari]ia noii forme a contribuit probabil
existen]a celuilalt joc de cuvinte, care transforma
dolarul în dul\u: începe astfel s\ se constituie o

paradigm\ animalier\ a banilor. Dac\ fiecare
inova]ie, luat\ în parte, nu e foarte ingenioas\,
asocierea lor – de exemplu: „datoria de un bulion
de epuroi” (gunoiul.ro, 12.12.2008) – e spectaculoas\,
creând impresia unui cod secret.

În procesul deriv\rii se produc calambururi
poten]iale, în m\sura în care noile forma]ii sunt
(neîntâmpl\tor) omonime cu cuvinte mai vechi,
având cu totul alt sens (fenomenul a fost descris
de Adriana Stoichi]oiu-Ichim, în Vocabularul
limbii române actuale. Dinamic\, influen]e,
creativitate, Bucure[ti, 2001, p. 139). Tensiunea
dintre forma [i sensul curente, pe de o parte, [i
cele deductibile pornind de la cuvântul-baz\ a
deriv\rii produce efecte comice. Derivarea argotic\
provoac\ jocuri de cuvinte prin termeni ca budist
(„cel care cur\]\ WC-uri”, format de la bud\),
botanist(\) („naiv”, din bot, în a pune botul),
presar („poli]ist”, din pres\), pisanie „b\taie,
anchet\”, din a pisa), bordelez\ („prostituat\”,
din bordel, omonim cu [zeam\] bordelez\ „suspensie
de sulfat bazic de cupru”), sticlar („be]iv”, din
sticl\). 

Un caz special de calambur paronimic implic\
nume proprii – de localit\]i sau de persoane –
folosite în locul cuvintelor comune cu form\
asem\n\toare, de exemplu Boto[ani în loc de bot,
cu sensul „gur\” („Îl v\duvisem de doi din]i [i
st\tea scheunând ca o potaie, încercând s\ st\vileasc\
valul de sânge ce îi ]â[nea de la boto[ani”, M.
Avasilc\i, Fan-fan, rechinul pu[c\riilor, 1994, p.
26); „S\ream ca un ghepard [i le sp\rgeam trompa
[i boto[anul” (id., p. 39), Buze[ti în loc de
buze, folosit metonimic tot pentru „gur\”, Fundeni
în loc de fund. Uneori întreg enun]ul e aluziv,
ca în întrebarea „Care e[ti din Foc[ani?”, prin
care cineva cere un foc (cf. N. Croitoru Bobârniche,
Dic]ionar de argou al limbii române, 2003, G.
Volceanov, Dic]ionar de argou al limbii române,
2006).

În limbajul familiar-argotic mai vechi au fost
înregistrate nume proprii devenite substitute pentru
cuvinte cu form\ asem\n\toare: Arsene, ca nume
de cod pentru anun]area unui pericol (= Arde!)
sau Radu (în „Radu l-a chemat”) ca aluzie glumea]\
la verbul a o rade („a fugi, a disp\rea”. Familiar,
în aluzii [i repro[uri legate de uitarea unor lucruri,
Roza (sau Tanti Roza) evoc\ scleroza.

Jocul de cuvinte cel mai mult studiat [i care
joac\ un rol important în evolu]ia argoului românesc
este cel care a fost numit „deraiere lexical\”.
Un cuvânt (care poate face parte dintr-o expresie)
este substituit prin altul doar pe baza asem\n\rii
formale, f\r\ leg\tur\ semantic\, a segmentului
ini]ial; efectul ob]inut este comic [i absurd: la o
parte! devine la o pai[pe! (dup\ principiul amplific\rii,
formula poate continua: „Mam\\, la o pai[pe, c\
vine [ai[pe!”,  catavencu.ro,  30.09.2008).
Unele exemple, în care segmentul ini]ial comun
este mai lung, ar putea fi interpretate fie ca jocuri
paronimice (calambururi), fie ca deraieri lexicale:
De acordeon! (= De acord!). 

U
L

Corbul
domesticit

...



R
o

m
ân

ia
 l
it

er
ar

\
n

r.
  3

5/
 4

 s
ep

te
m

b
ri

e 
 2

00
9

16

POSTAZA numit\ de G. C\linescu
„balcanismul literar a poeziei lui
Ion Barbu” este, pîn\ la urm\,
emblematic\ în cazul poetului care,
f\r\ a se plînge de roata istoriei,
nici, dimpotriv\, f\cîndu-[i un titlu
de glorie din a[ezarea noastr\ destinal\,
exprim\ acest adev\r prin îns\[i
opera sa: „Pe Bosfor, la celalt mal,/

Din zecime în zecime,/ Taie-n Asia grecime;//
Cînd noi, a Turchiei floare/ Într-o slav\ st\t\toare/
D\m cu s`c/ Din Isarl`c”.

Complexul de inferioritate relevînd dificultatea
apropierii de „integrarea în Europa” duce la
dorin]a schimb\rii cu orice pre], încercîndu-se
renun]area la tr\s\turi esen]iale ce ne confer\
specificitatea, în virtutea unei uniformiz\ri
impuse mai mult sau mai pu]in. Nu se poate
renun]a la studiul specific fiec\rei na]iuni în
parte din motive obiectiv-istorice [i nu numai.

Lui Mihai Eminescu nu i se poate t\g\dui
faptul de a fi fost, în concep]ie, European,
nici universalismul, nici cosmopolitismul. Ion
Barbu a ivit capodopere din chiar „turcirea ]\rii”.
De altfel, cînd aderase la doctrina legionar\ o
f\cuse în[elîndu-se asupra ei. Opera lui ne st\
m\rturie: aici nu se exalt\ provincialismul, nici
„]\ri[oara”, nici nu se acoper\ aria rural\ de
operet\. Poetul poate fi gîndit mai degrab\ ca
un European care, în contrast cu cei ce exaltau
europenismul negîndu-[i cu vehemen]\ identitatea
na]ional\, afirm\ necesitatea cunoa[terii specificului
fiec\rei na]iuni. Satul cu ]\r\nu[i [i ]\r\ncu]e
prin[i în hor\ pe cîmpiile m\noase lipsea cu
des\vîr[ire din construc]ia autorului Oului
dogmatic. Departe de a fi un xenofob, chiar
sugerînd în glum\ c\ este descendent din „turcii
lui Sinan Pa[a”. Este de v\zut c\ Ion Barbu
propune, ca o emblem\ a ceea ce sîntem, cetatea
Isarl`c, numele satului turcesc de sub ruinele
c\ruia Heinrich Schliemann a dezgropat zidurile
Troiei. Este astfel indicat drumul spre ve[nicia
continentului European”/.../ fiindc\ problema
nu este de a fi sau nu a fi european ci de a fi
european asumîndu-]i totodat\ toat\ românitatea,
fie [i pestri]\, compozit\, a[a cum este ea la
cap\tul istoriei al c\rui produs e[ti.” (Ion Papuc
– Ion Barbu în actualitate – „Convorbiri literare“
10. 10. 2008).

N\scut la 18 martie 1895 la Cîmpulung Muscel
decedat la 11 august 1961 la Bucure[ti, Ion Barbu
(Dan Barbilian) î[i descoper\ calit\]ile excep]ionale
de matematician în timpul liceului, cînd începe
s\ scrie [i versuri. Devine student al Facult\]ii
de {tiin]e din Bucure[ti sec]ia matematic\ între

1914 [i 1921, perioad\ în care frecventeaz\
Cenaclul Sbur\torul, condus de Eugen Lovinescu.
R\mîne, din acel timp, un portret al tîn\rului
matematician [i poet alc\tuit de G. C\linescu
în Istoria literaturii române de la origini pîn\ în
prezent: „În 1919 se prezenta cu versuri la
Sbur\torul un tîn\r care se d\dea drept Popescu
[i se chema în realitate Dan Barbilian, matematician,
acum profesor la Universitate. I se propuse ca
nume literar Ion Barbu. Fizionomie personal\
de om al soarelui de calcaruri, înaintare de Kurd
desc\lecat. Un nu [tiu ce nomad în pupilele
boabe de strugur ve[ted. Liniile fe]ei anguloase,
ochii vegetali spori]i într-o tensiune dincolo de
conturul lucrurilor, ochii exangui, cufunda]i
în vis, ai omului ce doarme cu pleoape întredeschise.”

Excep]ional dotat în [tiin]ele matematicilor,
î[i sus]ine teza de doctorat în 1929. În 1942 este
numit profesor titular la catedra de algebr\ de
la Facultatea de {tiin]e din Bucure[ti. Contribu]ia
lui la dezvoltarea [tiin]elor matematicii se afl\
pe dou\ coordonate:

- procedura de metrizare definit\ de Leopold
Blumenthal „spa]ii Barbilian”;

- direc]ia de cercetare în geometria inelelor,
direc]ie asociat\ în zilele noastre cu numele
lui Hjelmslev [i al lui Klingenberg.

Poet singular, dep\[ind, prin gradul de
dificultate a percep]iei operei sale, pe Tudor
Arghezi [i Lucian Blaga, apropiat în concep]ie
cu Mallarmé sau Valéry, la rîndu-le poe]i singulari,
Ion Barbu a avut avantajul gîndirii abstracte a
matematicianului. De altfel, însu[i poetul vorbea
despre „domeniul divin al geometriei”, poezia
sa fiind o „prelungire a geometriei”.

De altfel, studiul matematicilor l-a ajutat mai
cu seam\ în ultima etap\ [i cea mai important\
a poeziei sale, în încifrarea semnifica]iilor („etapa
ermetic\”). Joc secund, publicat în 1930, con]ine
acest tip de liric\ abstract\.

Rezultatul celor dou\ preocup\ri majore este
reflexul „în oglind\” al unei preocup\ri perpetue
pentru adîncirea cercet\rii [i crea]iei, o aplecare
în sinele propriu doar pentru a-[i pune în practic\
gîndirea, f\cînd abstrac]ie de lumea din afar\
pentru care nu avea prea mult timp. De altfel,
c\ a avut aceast\ premoni]ie o dovede[te sfîr[itul
s\u totu[i prematur.

F\r\ doar [i poate autorit\]ile comuniste
ale acelor ani au profitat de felul abstras al lui
Ion Barbu pentru a-i fabrica un dosar împreun\
cu organele de securitate, unde este acuzat, între
altele de absenteism social [i politic. Acuza]iile
contradictorii curg. Documentele relev\ acuza]ii
false, nefondate, înscen\ri [i încerc\ri de

compromitere a unui spirit universal.

Dosarul I[nformativ] 185007 ACNSAS
Barbilian Dan este provenit din Arhiva Operativ\
a Ministerului Afacerilor Interne – Republica
Popular\ Român\ – [i poart\ data de 1 septembrie
1962 (un an dup\ decesul poetului! n.n.)

Primul document al dosarului este chiar
certificatul de deces al poetului (fila 1) – M.
A. I. – Direc]ia Secretariat – 30 martie 1962 –
C\tre Direc]ia III – „La adresa dumneavoastr\
nr. 371 N. E./ 388889 din 12.III.1962, al\turat
v\ trimitem în original certificatul de deces (uz
oficial) al numitului Barbilian Dan, fost cu
domiciliul în Bucure[ti [...]

Loc]iitor [ef direc]ie
Maior Linte Ioan”

Ion Barbu se stingea la 11 august 1961 în
urma unei come hepatice, conform „Extrasului
de moarte (uz oficial) – numai pentru uzul
organelor de stat” aflat la fila 2 a dosarului.

La 6 martie 1962 M. A. I. – Direc]ia a III-a
solicit\ Direc]iei Secretariat „o copie dup\ actul
de deces al defunctului Barbilian Dan [...] conform
adresei de la fila 3 semnat\ Loc]iitor [ef sec]ie
– Locotenent Colonel de Securitate Gheorghe
Angelescu [i Locotenent {ef Serviciu – Maior
de Securitate D. T\b\caru.”...

La 1 septembrie 1950, R. Mirodan Secr[etar]
al O[rganiza]iei] de B[az\] [Facultatea de]
Matem[atic\] concepea o „Caracterizare” valabil\
pentru organele de securitate cu privire la „prof.
Dan Barbilian”, pe care o citim la fila 4 a dosarului:
„Foarte bine preg\tit [tiin]ific, cu cuno[tin]e
vaste, bine sistematizate. Are lucr\ri de valoare.
Are îns\ tendin]e accentuate spre formalism,
abstrac]iune, spre cosmopolitism. De aceea nu
cred c\ va putea fi adus s\ lucreze în direc]iile
care ne sînt necesare (în munca de partid [i de
securitate n.n.).

Este deosebit de capabil. Foarte con[tiincios
[i scrupulos în munca profesional\.

În trecut a fost legionar. Are [i acum o pozi]ie
du[m\noas\ (anticomunist\ n.n.) fa]\ de noi
(organiza]ia de baz\ P.M.R. n.n.) mai ales pe
plan ideologic. [...]

Este un individualist (aplatizarea [i uniformizarea
însu[irilor individuale ale personalit\]ii erau
cerin]ele imperative ale epocii n.n.) format la
[coala german\, idealist (f\r\ s\ urmeze calea
materialismului dialectic n.n.) dîndu-[i o înf\]i[are
de om original.

Nu este un bun organizator c\ci nu se intereseaz\

dd oo cc uu mm ee nn tt

Scriitori îîn AArhiva CCNSAS

Ion Barbu 
în arhiva operativ\ a
Securit\]ii

II



R
o

m
ân

ia literar\
n

r.  35 / 4 sep
tem

b
rie  2009

17

de munca practic\.
Nu se poate conta pe el.”

Din direc]ia cosmopolitismului, a universalismului
lui Ion Barbu, se poate deduce c\ „aderen]a sa
la legionarism este în[el\toare” (Ion Papuc –
„Convorbiri literare“, 10. 10. 2008). Cele
dou\ tendin]e de care este acuzat Ion Barbu se
exclud una pe cealalt\: legionarismul „exalt\
valorile autohtoniei”, ruralitatea de operet\.

„Referin]a” de la fila 5, semnat\ G. Vrînceanu
la 11 noiembrie 1949, releva un cu totul alt mod
de dela]iune: elogiul personalit\]ii savantului
matematician [i inovatorului, dînd, pe aceast\
cale, informa]ii pre]ioase Securit\]ii: „Cunosc
pe tov.[ar\[ul] Dan Barbilian din 1930. Din punct
de vedere [tiin]ific se poate spune c\ este una
din min]ile cele mai originale pe care le are
matematic\ româneasc\, iar lucr\rile sale sunt
bine cunoscute atît în ]ar\ cît [i în str\in\tate.
Începînd prin a se interesa de cerecet\ri de
geometrie diferen]ial\ ca elev al profesorului G.
}i]eica, trece apoi la cercetare în leg\tur\ cu
fundamentele geometriei pe calea deschis\ de
Hilbert aducînd contribu]ii importante geometriei
[i mecanicii. Aceste cercet\ri l-au condus apoi
la studiul teoriei grupurilor [i algebrei, fiind
ast\zi unul din cei mai buni speciali[ti pe care
îi avem în domeniul algebrei moderne.

Interesul s\u pentru [tiin]\ este multilateral
ceea ce face ca cursurile s\ fie întotdeauna la un
nivel foarte înalt, atr\gînd înspre ele un mare
num\r de elemente distinse [ceea] ce i-a dat
posibilitatea s\ formeze numero[i elevi [i cercet\tori
[tiin]ifici.

Tov.(ar\[ul) Dan Barbilian nu a f\cut politic\
decît doar c\ prin 1940, nemul]umit de faptul c\
nu i se recuno[tea dreptul de a ocupa o catedr\
la Facultate a crezut un moment c\ regimul
legionar ar putea aduce o reînnoire a moravurilor.
{i-a revenit, îns\, repede, [i a dezavuat atît verbal
cît [i în scris regimul de teroare pe care legionarismul
`ncercase s\-l instaureze în ]ar\. [...]”

Adnotare marginal\: „Se poate conta numai
pe punctul de vedere profesional, tov.[ar\[ul]
Ioan Gheorghi]a resp[onsabilul] Serv[iciului]
Cond[ucerii]A[dministrative]Universitate.”

Documentul de la fila 6 – o alt\ „recomandare”
se refer\ [i la poetul Ion Barbu: „Cunosc pe Dan
Barbilian din liceu (1914-1916). Este un om
dotat cu o inteligen]\ excep]ional\ [i cu un mare
talent literar. [În] literatura noastr\ este cunoscut
sub pseudonimul literar Ion Barbu.

Cu toate calit\]ile sale intelectuale este socotit
pe drept cuvînt unul din marii no[tri matematicieni
– în anul 1940 a luat o atitudine social politic\

care a supus pe to]i cei care l-au cunoscut [...]
Faptul c\ în 1940 Dan Barbilian a devenit

legionar nu poate avea o explica]ie logic\ deoarece
acest fapt contrasteaz\ cu trecutul s\u de om
corect, generos ducînd o via]\ consacrat\ [tiin]ei.

Nu cunosc activitatea sa dup\ 23 August 1944.
Semnat indescifrabil
Organiza]ia V de baz\ U. C. A.”

Despre „spa]iile Barbilian” se poate vorbi
dup\ des\vîr[irea ca poet a lui Ion Barbu, în
1930, o dat\ cu publicarea volumului considerat
vîrful crea]iei sale, Joc secund, dup\ care se
întoarce cu pasiune la studiul geometriei neeuclidiene.
În 1934 particip\ la un congres de matematic\
la Praga, cu o lucrare cu care îi atrage aten]ia lui
L. M. Blumenthal, unul dintre cei mai importan]i
geometri, care public\ în 1938 un paragraf dedicat
„spa]iilor Barbilian”. Curînd, istoria dramatic\
a Estului cu impunerea Cortinei de Fier a dus
la separarea violent\ [i total\ de lumea occidental\.

Cu toate astea, în 1954 afl\m c\ matematicienii
americani se intereseaz\ de teoria lui Barbilian
lansat\ de acesta în 1934. Paul Joseph Kelly,
matematician, cu vechi preocup\ri literare [i de
lingvistic\, devine dup\ r\zboi profesor la
University of California Santa Barbara. El public\
în 1954 un articol într-o revist\ de matematic\,
unde î[i arat\ preferin]a pentru abordarea temei
de c\tre Barbilian în detrimentul modelului
Poincaré, abordarea lui Barbilian „avînd avantajul
simplit\]ii [i generalit\]ii”.

Revista de matematic\ „Montly” în care ap\rea
acest articol era [i a r\mas una dintre cele mai
importante publica]ii din lume. L. Blumenthal
avea s\ fac\, în „Mathematical Reviews”, recenzia
la articolul lui Kelly. Ion Barbu afl\, la Bucure[ti,
din aceast\ revist\, despre articolul lui Kelly din
„Montly” în momentul în care credea c\ nu mai
intereseaz\ de mult, pe nimeni, cercet\rile lui
de dinainte de r\zboi. Acest succes îl încurajeaz\
s\ se întoarc\ la studiile de geometrie [i s\-[i
duc\ la bun sfîr[it cercet\rile începute cîndva.
Astfel, spre sfîr[itul vie]ii va concepe patru lucr\ri
de geometrie pe tema cunoscutului subiect.

Teoria din 1934 ajunge din nou în aten]ia
americanilor o dat\ cu publicarea, în 1981, de
c\tre Kelly, a unui manual de geometrie neeuclidian\
împreun\ cu G. Mathews; manualul se încheie
cu un capitol despre „spa]iile Barbilian”, tem\
folosit\ în ilustrarea geometriilor neeuclidiene.
Mai mult, lucrarea lui Dan Barbilian este în
aten]ia matematicienilor americani dup\ 1995.
Astfel, s-au publicat cercet\ri pornind de la teoria
barbilian\ în 1998, 2000, 2002. Ea circul\ de
peste [aptezeci de ani ca punct de plecare al
multor lucr\ri ale savan]ilor matematicieni din
America...

Între timp, istoria noastr\ na]ional\ î[i urmeaz\
cursul. Lui Ion Barbu i se întocme[te o Fi[\
personal\ (nr. 372/27 oct. 1955, fila 12) de la
Securitate, pentru a fi urm\rit ca obiectiv: „Barbilian
Dan /Profesor, [ef sector la Institutul de Matematici
[Academia RPR]Absolvent al Facult\]ii de [tiin]e
din Bucure[ti în 1920 [...]

În anul 1921 la cererea profesorului }i]eica
este trimis în Germania pentru studii cu o
burs\ acordat\ de Ministerul Instruc]iunii[Publice]
unde r\mîne pîn\ în anul 1924.

Din anul 1925 pîn\ în 1927 func]ioneaz\ ca
profesor la liceul Titu Maiorescu din Giurgiu.
De la aceast\ dat\ vine în Bucure[ti [i este luat
de profesorul }i]eica ca (sic!) asistent la facultatea
de [tiin]e unde r\m`ne cu aceast\ func]ie pîn\ în
anul 1932. Tot în aceast\ perioad\ î[i ia doctoratul
în Bucure[ti 1927-1929. De asemeni mai este
numit profesor la liceul (sic!) [Dimitrie] Cantemir
[i Spiru Haret din Bucure[ti.

În anul 1932 ia prin concurs postul de conferen]iar

la aceea[i facultate [i apoi în 1941 este numit
profesor, func]ie ce o de]ine [i în present.

În cadrul Academiei RPR a fost primit ca
cercet\tor în anul 1948, iar în present este [ef
sector la Institutul de Matematic\ [al Academiei
RPR].

Barbilian Dan din punct de vedere profesional
este bine preg\tit, are o serie de lucr\ri [tiin]ifice
publicate [...] Este pasiv fa]\ de fr\mînt\rile
oamenilor muncii [i distant cu ace[tia. Are o
pozi]ie du[m\noas\ fa]\ de înv\]\tura marxist\.

A f\cut c\l\torii în Germania, Cehoslovacia,
Austria, Norvegia, Suedia, Danemarca, Olanda.
Cunoa[te limbile francez\, german\ [i englez\.
[...]

Numitul Barbilian Dan este cunoscut la A.S.
ca legionar [i ca unul ce nu se supune hot\rîrilor
luate de Comitetul de Înv\]\mînt Superior [i
se manifest\ du[m\nos.

Locotenent Enache D[umitru]

Adnotare marginal\: „28 x 1955 – Se aprob\
trecerea în eviden]a pe obiectiv.”

Dosarul informativ Barbilian Dan cuprinde
pu]ine acte, restul fiind clasate, cu siguran]\,
în alte eviden]e ale Securit\]ii, în privin]a urm\ririi
lui informative. Este, îns\ suficient documentul
de la fila 13, pe baza informa]iei sursei „Cristian”
cu indicativul 331/1952: „Barbelian Dan este
ar\tat de sursa «Cristian» a regiunii Bucure[ti
c\ se manifest\ du[m\nos [i nu se supune hot\rîrilor
luate de C. I. S. Este ar\tat c\ a fost legionar.”

Sinteza, îns\, a viziunii regimului asupra
marelui poet [i savant matematician, datat\ 1959
o g\sim la fila 9 a Dosarului I[nformativ] 185007
Barbilian Dan – ACNSAS: „Dan Barbilian, doctor
în matematici, profesor universitar [i [ef de sec]ie.

Licen]iat în matematici în 1920, e trimis cu
recomandarea lui G. }i]eica cu o burs\ a Ministerului
de Instruc]ie la Goettingen. Face studii de doctorat
la Goettingen [i Berlin. Reîntors în ]ar\ devine
conferen]iar de matematici elementare [i geometrie
descriptiv\.

- a adîncit [i prelungit teorema clasic\ a lui
Jordan-Holder, lucr\ri în domeniul geometriei,
al algebrei abstracte, al algebrei topologice.

Dup\ 23 August 1944 [i în present are o pozi]ie
rezervat\. Nu particip\ la via]a social\ iar din
toat\ atitudinea sa reiese c\ nu este apropiat
regimului nostru [de democra]ie popular\].”

Cazul Dan Barbilian, a c\rui faim\ de savant
geometrician a trecut, cu voia destinului, în mod
miraculos grani]ele României (afundat\ în
comunismul anilor ’50) nu este unic în sistemul
ce a distrus vie]i, cariere, împliniri. Ion Barbu
a fost urm\rit de securitate [i „`nfierat” de partidul
comunist pentru realiz\rile sale excep]ionale
(acuzat de cosmopolitism), s-au c\utat cu lumînarea
gre[eli politice grave pentru a fi pedepsit în mod
exemplar. O personalitate amendat\ tocmai pentru
succesele sale profesionale. Socotesc c\ moartea
survenit\ în 1961 l-a scutit de pedepse grave
ce ar fi urmat, poate deten]ia, poate ridicarea
dreptului de semn\tur\ sau de a profesa, fiindc\
se [tie: niciodat\ securitatea nu urm\rea f\r\ un
scop precis, niciodat\ partidul comunist nu
„`nfiera” f\r\ urm\ri dezastruoase pentru cel
în cauz\. L-a salvat însu[i spiritul s\u, întoarcerea
total\ spre interior ca posibil act salvator,
dup\ cum o spunea el însu[i „Versul c\ruia ne
închin\m se dovede[te a fi o dificil\ libertate:
lumea purificat\ pîn\ a nu mai oglindi decît
figura spiritului nostru.”

Ioana DIACONESCU
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imeni nu a uitat povestea morarului

îndr\gostit, care nu a încetat niciodat\ s\-[i

caute nevasta ,,luat\ de un vârtej de praf alb,

într-o var\ de secet\ [i de dogoare”.

e s e u

RAM în clasa a treisprezecea de {coal\
Normal\ când am citit pentru întâia oar\ o
nuvel\ de {tefan B\nulescu. Îi datorez aceast\
prim\ întâlnire cu prozatorul [aizecist
profesorului meu de limba român\ care –
gestionând în mod inteligent oferta de texte
ale unor scriitori contemporani, incluse în
manual – a ales s\ studiem în clas\ Mistre]ii

erau blânzi. În studen]ie, aveam s\ citesc [i celelalte
nuvele b\nulesciene plus Cartea de la Metopolis, pentru
un seminar de literatur\. Mai apoi, opera scriitorului a
devenit, pentru mine, obiectul unei cercet\ri aprofundate. 

Dac\ nu l-a[ fi v\zut pe {tefan B\nulescu ̀ n fotografiile
reproduse în manualul de liceu sau pe coperta a patra a
unor volume ale sale, a[ fi fost tentat\ s\ mi-l imaginez
ca pe un alt Eminescu la nou\sprezece ani, cu chipul
p\truns de o senin\tate eteric\, emanând delicate]e [i un
aer de superioar\ deta[are. Nu am întâlnit înc\ pe cineva
care s\ nu fi fost u[or dezam\git, sau, dac\ nu, surprins
atunci când a v\zut pentru prima oar\ o fotografie a
scriitorului înf\]i[ându-l – aproape invariabil – trist,
chinuit, cu o oarecare fereal\ în privire [i în întreaga lui
fiin]\. Altminteri, to]i cei care l-au cunoscut de-adev\ratelea
vorbesc despre proverbiala discre]ie cu care {tefan
B\nulescu [i-a asumat ori [i-a tr\it destinul.

L-am cunoscut pe {tefan B\nulescu atâta cât se
las\ cunoscut din c\r]ile lui pe care le-am citit din obliga]ie,
întrucât îmi asumasem corvoada realiz\rii unei lucr\ri
despre dimensiunea mitic\ [i fantastic\ a scrierilor sale.
Odat\ cu finalizarea acesteia, mi-am dat seama c\ nu pot
p\r\si textele autorului, f\r\ s\ fi spus tot ceea ce cred
despre ele, eliberat\ de chingile statutului de doctorand\.

Astfel c\, extinderea – într-o monografie – a concluziilor
la care am ajuns constituie nu numai un imperativ asumat,
ci mai ales un semn al fidelit\]ii mele fa]\ de oper\. Dac\,
la început, apropierea de scrierile b\nulesciene a sem\nat,
în ceea ce m\ prive[te, cu o ...c\s\torie din interes,
relectura [i reinterpretarea acestora s-a transformat în-
tr-o declara]ie de dragoste pe care i-o adresez, în postumitate,
acestui scriitor aproape uitat. Dac\ ar fi s\ m\ proiectez
într-un personaj al prozatorului – din postura devotatului
îndr\gostit de scrisul lui {tefan B\nulescu – a[ alege
s\ fiu femeia care atât îl iubea pe omul ei (un scrib ce
însemna mor]ile [i na[terile), încât noaptea îi clipea la
t\lpi cu genele, ca s\-i fac\ somnul mai dulce. Iar
dac\, dintr-un cercet\tor al operei, m-a[ transforma
într-un ,,vânz\tor” al acesteia, a[ începe prin a livra
poten]ialilor cititori, pe post de e[antioane, câteva din
emblemele imaginarului b\nulescian:

Câmpia bb\nulescian\, 
un sspa]iu mmitic

Cântecele de câmpie (poemele publicate de {tefan
B\nulescu în 1968, care au circulat, mai apoi, ca Addenda
a volumului de nuvele Iarna b\rba]ilor) concentreaz\,
ca într-un parfum tare, toate esen]ele care fac din teritoriul
campestru unul ,,pulverizat de vraja” mitului. Câmpia
b\nulescian\ în variant\ liric\ este un spa]iu st\pânit
de un timp al sfâr[itului [i locuit de creaturi stranii –
Costea Nebunul, Andrei Mortu, Duda Cruda etc.i – a
c\ror biografie fabuloas\ a ajuns, la rându-i, în punctul
terminus. Obiceiurile sau practicile magice prezente în
nuvele [i în roman sunt ,,rezumate” în aceste poeme.
G\sim aici referiri la riturile meteorologice specific
române[ti în Duda Cruda [i în Caloienii, la obiceiul r\pirii
fetelor în alerg\rile de cai prefigurat în Lunca vr\biilor
sau la învestirea cu poten]ial magic a unor obiecte în Orz
pe vatr\ în noaptea Anului Nou sau cântec de fat\ tân\r\
[i în Cu]itul de aur. Doi arbori (salcâmul [i salcia) [i dou\
p\s\ri fantastice (coco[ul [i dropia) devin însemnele
sacre ale acestui loc lipsit de oricare alte infiltra]ii ale
religiosului. 

Câmpia este, de altfel, un supra-personaj prezent în
primele scrieri fic]ionale b\nulesciene, în roman sau
chiar în unele fragmente memorialistice. Configura]ia
teritoriului b\nulescian – acela[i, inclusiv în proza eseistic\,
unde este prezent sub numele generic al Provinciei de
Sud-Est – devine definitiv\ în Cartea de la Metopolis.
Pân\ atunci, proza scurt\ a scriitorului impune imaginea
câmpiei sud-dun\rene dintr-o dubl\ perspectiv\: cea
realist\ – în care spa]iul geografic este înf\]i[at ca marcat
de anomalii climatice (rev\rs\ri de ape, secet\) [i de

convulsii sociale (r\zboiul) – [i cea mitic\, în care acela[i
univers devine cadru de manifestare a unor fenomene
inexplicabile, loc cu o flor\ [i o faun\ austere, dar fabuloase
(iarb\ crescut\ pân\ la umeri, salcâmi [i s\lcii, plopi în
care înfloresc maci ro[ii, mistre]i b\trâni, dropii,
bivoli, cai cu b\rbi galbene [i priviri omene[ti),
univers p\str\tor al unor obiceiuri ,,de-nceput de
lume” locuit de personaje cu biografii ie[ite din
comun. 

Teritoriul campestru din nuvele [i din poeme cap\t\,
în roman, înf\]i[area Dicomesiei [i a Insulei Cailor.
Dicomesia este un ]inut binecuvântat, un eden terestru,
cu ,,grâie” mari ,,pân\ la coama unui cal dicomesian”,
cu p\s\ri ,,atât de multe [i atât de netem\toare prin
mul]imea lor, încât dicomesienilor [i tuturor oamenilor
obi[nui]i câmpiei li se a[az\ pe p\l\rii [i le zboar\ printre
glezne”. Se zice c\ Dumnezeul dicomesienilor le-a oferit
acestora câmpia toat\ [i le-a spus: ,,Lua]i-o, zgâria]i-o
pu]in, arunca]i s\mân]a [i îmbog\]i]i-v\, voi [i tot neamul
vostru”, iar apoi le-a dat [i p\s\ri pentru câmpia lor, ivite
din cele câteva ou\ de prepeli]\, pe care Creatorul [i
le-a luat din barb\, d\ruindu-le oamenilor. 

Oamenii locului au p\strat obiceiuri de început de
lume: de Boboteaz\, r\pesc, în alerg\rile de cai din Insul\,
fetele de m\ritat sau înoat\ dup\ o cruce aruncat\ în apele
înghe]ate ale Dun\rii, supunându-se astfel unui ritual
purificator. ,,Prinz\torii de cruce” – ho]i, criminali sau
oameni str\ini – sunt r\spl\ti]i cu ,,c\ru]e întregi de f\in\
[i fasole, de fâ[ii de sl\nin\ [i de seu, de mere uscate”,
dar recompensa cea mai mare este aceea de fi accepta]i
în rândul comunit\]ii sau de a fi l\sa]i s\ mâne caii ce
poart\ Biserica cu roate. Construc]ia cu ,,pere]i din
scândur\ neleguit\, ro]i înalte cu butuci gro[i [i dou\
oi[ti” e o emblem\ a locului, un semn c\ aceast\ comunitate
are un trecut mitic ce se pierde în ,,vremi de început de
istorie”.

Ora[ul ccare nnu sse vvede, 
nu sse aaude 

(din nnuvela Masa ccu ooglinzi)
Prefigur\ri ale acestuia, sub chipul târgurilor unde

nu se întâmpl\ nimic, se ghicesc în reportajele autorului,
publicate în anii realismului-socialist. 

Imaginea ora[ului se construie[te din multitudinea
de perspective contradictorii ale personajelor. E numit,
mai întâi, printr-o suit\ de nega]ii, toate apar]inându-i
lui Bendorf (ins ,,pu]in cam al\turi” [i cu ,,o lamp\
stins\”), ra]ionalist prin excelen]\: ,,Ora[ul \sta nu-[i
anun]\ prin nimic a[ezarea”, ,,ora[ul care nu se vede [i
nu se aude”, ,,nu se aude nici m\car sunetul de amiaz\
de alt\dat\ al goarnelor din cele patru p\r]i ale ora[ului”.
Bendorf este sigur c\ localitatea nici m\car nu exist\,
iar cititorul s-ar putea l\sa u[or convins de certitudinile
personajului, dac\ acestea nu ar fi contrazise – indirect
– de alte puncte de vedere. 

O alt\ perspectiv\ (absurd\, ironic\, tragic\)
asupra a[ez\rii este cea care se desprinde din paginile
vechi ale jurnalului obscur citit [i comentat de
Bendorf. Este un loc în care totul lânceze[te [i în care
oamenii întrupeaz\ ipostaze ale rat\rii. C\pitanul portului
cre[te capre în gr\dina public\ [i sculpteaz\, la nesfâr[it,
statuia marinarului de curs\ lung\; octogenarul b\trân,
singurul angajat al cafenelei din ora[, spal\ ,,din ceas
în ceas” paharele [i ce[tile curate, de altfel, sau cro[eteaz\.
{i, f\r\ a urm\ri s\ realizeze ceva anume, de[ir\ a
doua zi tot ce a lucrat pân\ atunci. De o ilustr\ inutilitate
este ritualul schimb\rii g\rzii pe podul de lemn din
fa]a catedralei din port. Ridicat\ peste ,,un fir de ap\ –
secat acum”, amplasat\ ,,cu un cap\t în mla[tini”, construc]ia
e departe de a reprezenta un punct strategic demn de
importan]a care i se d\.

Pentru Caius, om al locului, ora[ul înseamn\ masa
cu oglinzi [i, implicit proprietarul acesteia – Ion Popescu,

cu cele ,,patru sau cinci fete ale sale”. N\scut [i cres-
cut în spa]iul amintit, el [i-a p\strat o anumit\ deta[are
în a privi lucrurile care, localnicilor, deforma]i de rutina
zilnic\, li se p\reau obi[nuite. Programat ereditar (f\cea
parte dintr-o familie originar\ din Transilvania,
,,venit\ aici în locurile din B\r\gan ca spre un p\mânt
mai darnic”) s\ vad\ realitatea ,,cu un ochi din afar\”,
tân\rul ucenic într-ale sculpturii percepe, de fapt, ceea
ce scap\ în]elesului oamenilor de rând. Rolul lui nu este
doar acela de simplu ghid prin labirintul câmpiei; el
trebuie s\-i înve]e pe înso]itorii s\i (Bendorf [i sculptorul
Marte[) s\ vad\ nu doar ora[ul, ci [i acele realit\]i care
trezesc ,,nedumeriri pline de farmec”, prin misterul [i
stranietatea lor.

În ultimul rând, pentru oamenii ce au c\l\torit ,,pe
acoperi[ul vagoanelor, cu trenul”, venind tocmai din
Moldova s\ caute hran\, ora[ul este un fel de t\râm al
f\g\duin]ei – singurul loc unde se mai g\se[te grâu.

Suprapunerea perspectivelor scoate la iveal\ imaginea
unui spa]iu înv\luit în aura fantasticului. Cititorul devine
îndrept\]it s\ se întrebe, la rându-i, dac\ a[ezarea ascuns\
sub ,,valuri ro[cate [i suprapuse de praf gros, dar transparente
în soarele de amiaz\” exist\ cu adev\rat sau este doar
un miraj al câmpiei înv\luite în str\lucirea astrului diurn
[i în lumina în[el\toare reflectat\ de masa cu oglinzi
ori de undele Dun\rii. 

Legenda mmorii llui FFuierea
Apare într-una din buc\]ile memorialistice incluse

în sec]iunea Din ,,Memoriile unui om tân\r” [i în Dropia.
Moara este considerat\ un spa]iu misterios cu personaje
reale. Din ea au r\mas doar ,,ni[te râpi [i ni[te dâmburi
pe o întins\ por]iune de p\mânt”, pe coasta unei albii
secate. Lâng\ ruinele l\ca[ului cre[tea un plop uscat în
care vara ap\reau maci ro[ii (semne l\sate vreunui
iubit de mor\ri]a ,,furat\ mereu de neastâmp\r [i de un
fel de dragoste zbur\toare”). Nimeni nu a uitat povestea
morarului îndr\gostit, care nu a încetat niciodat\ s\-[i
caute nevasta ,,luat\ de un vârtej de praf alb, într-o
var\ de secet\ [i de dogoare”. Fuierea a str\b\tut
lumea zi [i noapte, de la un cap\t la altul al ei. ,,{i tot
alergând a[a cu calul, înainte [i-napoi – spune legenda
– p\mântul se surpase sub copite [i Fuierea continua
s\ alerge cu calul într-un fel de groap\ lung\, între
orizonturi, pân\ când zgomotul trapului [i galopului
oamenii îl auzeau venind de dedesubt – morarul alerga
pe fundul c\r\rii, nu se mai vedea, p\mântul se închisese
deasupra drumului lui de c\utare”.

Salcâmul
În Cântece de câmpie salcâmul este, mai întâi, un

simbol al mor]ii, al singur\t\]ii [i al p\r\sirii, c\ci printre
ramurile lui î[i g\se[te sfâr[itul, spânzurându-se, Costea
Nebunul: ,,Salcâm nalt, salcâm sub]ire,/ Umbra ta, câteva
fire,/ St\ pe lung, nu st\ pe latul/ Atârn\ ca spânzuratul
[...]/ Umbr\, s\ m\ sui la tine,/ c\ tu nu cobori la
mine./ Nu m\ sui, a mai fost unul/ Pe nume Costea
Nebunul./ Sus la umbr\ s-a urcat,/ De-o crac\ s-a c\]\rat/
{i pe câmpul gol [i spân/ S-a spânzurat de salcâm”
(Salcâmul din B\r\gan). Mai apoi, într-un alt poem,
simbolul este reabilitat, trunchiul arborelui devenind
l\ca[ul în care omul îl zide[te pe Dumnezeu: ,,Dumnezeu
st\tea-n genunchi/ L-am s\dit [i-l f\cui trunchi,/ Trunchi
cu umbr\ de salcâm/ pentru când voi fi b\trân”
(Cântec de diminea]\). 

Arborele ,,înalt [i prietenos” este asociat apoi unei
experien]e ini]iatice, prezentate într-un articol memorialistic
publicat în revista ,,Cutez\torii” (an I, nr. 2, 5 octombrie
1967). Este vorba de o c\l\torie ini]iatic\ ce ia forma
urcu[ului într-un salcâm. Aventura se petrece pe timp
de noapte, iar ini]iativa ce implic\ voin]\, st\pânire de
sine [i perseveren]\ are o finalitate inedit\: ,,Mi se spusese
odat\ c\ dac\ voi avea curaj într-un miez de noapte s\

Scrierile lui {tefan B\nulescu,
în câteva e[antioaneE
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n fa]a lui [i a altor zeci de oameni întor[i de la

seceri[ [i coco]a]i pe acoperi[urile vagoanelor de

marf\, dropia se arat\ ,,în iluziile de ape de la

marginea miri[tilor arse [i late v\rsate în orizont”.
e s e u

urc în vârful unui salcâm înalt pot vedea de acolo soarele
luminând cealalt\ parte a p\mântului”. În aceast\ aventur\
pornesc copilul de odinioar\ [i un prieten. Ca escapada
s\ aib\ sfâr[itul scontat, ei sunt nevoi]i s\ respecte anumite
tabuuri: pa[ii lor urcând pe crengile copacului ,,ca pe
ni[te trepte” trebuie s\ r\mân\ neauzi]i, iar mi[c\rile –
,,u[oare, ca acele ale zborului”, ca nu cumva s\
tulbure întunericul care, odat\ trezit, ,,s-ar fi rev\rsat
[i ar fi acoperit soarele de pe cealalt\ parte a p\mântului”.
De aceea, cei doi hot\r\sc s\ î[i lepede c\m\[ile
pentru ca fo[nirea lor s\ nu zgând\reasc\ noaptea [i s\
o trezeasc\ din somn. Copiii dovedesc nu doar o voin]\
de nezdruncinat (izbutind s\-[i înving\ somnul [i oboseala),
ci [i o ingeniozitate nemaipomenit\, c\ci – în ciuda
opreli[tilor – ei î[i continu\ netulbura]i urcu[ul ,,lunecos”
printre ramurile n\p\dite de rou\, astâmp\rându-[i setea
cu frunze umede de salcâm.

În final, adev\ratul câ[tig al aventurii lor nu este cel
anticipat (,,ajunsesem târziu, spre diminea]\, pe crengile
de sus, nu puteam vedea bine cealalt\ parte a p\mântului
de atâta soare [i de atâta lumin\, dar ajunsesem” – s. n.),
ci urcu[ul însu[i. 

Stejarul...
...mesager al sfâr[itului, în universul invadat de

semnele mor]ii din Mistre]ii erau blânzi. În satul distrus
z\poarele Dun\rii stejarul b\trân ce st\tuse drept timp
de treizeci de ani, zace acum ,,pr\bu[it în ap\, cu r\d\cinile
smulse [i c\scate”. Apa [i vântul fac ca acestea s\ i se
amestece cu crengile ,,din vârful coroanei”, de parc\
stejarul s-ar închirci înfrigurat, ca s\ ,,î[i pupe” r\d\cinile.
Alt\dat\ ,,mândria p\durii”, arborele cu al s\u trunchi
gol devine – acum – doar un ,,ochean” prin care se vede
mai bine sfâr[itul.

Mistre]ul VVasile...
...în contrapondere, un simbol al rezisten]ei [i al

supravie]uirii. Conduce turma de mistre]i ivit\ în satul
inundat. E un fel de st\pân al locului. B\trân, [chiop,
berc, ,,purtându-[i urechile peste ochi”, ca [i cum nu
i-ar p\sa de sloiuri. Apari]ia lui provoac\ un râs eliberator
de spaime, un semn al faptului c\, în situa]ii limit\, omul
[tie s\ g\seasc\ în sine [i în ceilal]i for]a de a merge mai
departe.

Dropia 
Scrierea b\nulescian\ în care pas\rea este evocat\

pentru întâia oar\ este un reportaj din 1963. Imaginea
ei apare apoi în nuvela omonim\ publicat\ în ,,Gazeta
literar\” un an mai târziu [i, în cele din urm\, în ,,cântecul”
g\zduit de revista ,,Ramuri”, în 1965.

În reportajul amintit, povestea dropiei este folosit\
în contextul realiz\rii unei antiteze între dou\
decupaje temporale scindate de o catastrof\ istoric\
(r\zboiul) [i de una climatic\ (seceta). Reportajul debuteaz\

conven]ional, cu fixarea locului (o gar\, Ciulni]a, ,,singur\
în câmpie”, v\zut\ pentru întâia oar\) [i a timpului (,,în-
tr-o zi de iulie spre sear\”). Cl\direa de la Ciulni]a e
un spa]iu invadat de p\s\ri mici, cenu[ii, am\nunt ce
îl determin\ pe copilul de odinioar\ s\ î[i imagineze
c\ pân\ [i ,,impiega]ii cu [apca ro[ie din birouri” se
retrag, la sfâr[itul unei zile de munc\, ,,nu în case, ci
într-un fel de cuiburi mai mari, undeva în câmpie, lâng\
gar\”. Un astfel de cadru pare potrivit pentru ca fantasma
din mintea copilului s\ capete concrete]e. 

În fa]a lui [i a altor zeci de oameni întor[i de la seceri[
[i coco]a]i pe acoperi[urile vagoanelor de marf\, dropia
se arat\ ,,în iluziile de ape de la marginea miri[tilor arse
[i late v\rsate în orizont”. M\re]ia momentului face ca
între privitori s\ se instaureze o t\cere des\vâr[it\,
tulburat\ doar de avertismentele salvatoare ale unora,
în clipa când dropia este luat\ în b\taia pu[tii. Imaginea
idilic\ a unei comunit\]i umane coerente [i echilibrate,
tr\ind în armonie cu universul (s\tenii îi strig\
dropiei, într-un mod familiar, ,,Fugi, fat\!”; ajung la
casele lor ,,cu soarele asfin]it în c\m\[i [i cu praf de
pleav\ de la seceri[ între m\sele”) contrasteaz\ cu cea
de dup\ r\zboi, pe timp de secet\. Dropia nu se mai
arat\, iar câmpia îns\[i – asediat\ de gloan]e [i de ghiulele
– se ascunde parc\, asemenea p\s\rii ,,de neatins, ca un
vis”.

În ultima parte a reportajului, creatura decade din
postura de simbol al misterului câmpiei. ,,Avedea dropia”
înseamn\ a ajunge cu lucr\rile de ,,arat, îns\mân]at
sau gr\pat” la marginea câmpului, iar ,,prinderea” ei e
prilej de întrecere între agricultori.

Apoi, într-un mod neinspirat, dropiile sunt asociate
locurilor unde se întâlnesc realiz\rile epocii: ,,Spre sear\
ne-am apropiat spre dropiile de lâng\ Ciulni]a, la locuin]ele
cu aspect de vil\ ale tractori[tilor, la atelierele mecanice,
la turnul de ap\ [i la cl\dirile etajate ale cresc\torilor de
p\s\ri” etc.

Dou\ din aceste semnifica]ii valorificate de autor în
reportaj trec în nuvela din Iarna b\rba]ilor. 

La dropie este, mai întâi de toate, numele unui loc
cu porumb spre care se îndreapt\ pe timp de noapte
convoaiele de s\teni care, din cauza secetei, sunt nevoi]i
s\-[i caute hrana în alt\ parte. Dropia r\mâne întruchiparea
misterului câmpiei, ce nu se arat\ decât celor ale[i. În
plus, ea reprezint\ un ideal erotic feminin. O însumare
a tuturor acestor valen]e ale simbolului se g\se[te în
poemul din Cântece de câmpie. Cadrul [i momentul
apari]iei p\s\rii reprezint\ o poetizare a reperelor spa]iale
[i temporale schi]ate în reportaj: ,,Pe miri[tea ars\ [i
lat\/ La dunga cerului spart\/ de-o vizuin\ de soare/ Spre
asfin]it [i r\coare/ Se salt\ un cap de [arpe/ Printre n\luci
verzi de ape”. Iar identitatea dintre dropie [i natura
feminin\ paradoxal\ e sugerat\ printr-o impresionant\
descriere ce ilustreaz\ [i esen]a ambigu\ a creaturii:
,,{arpele cu cap de vultur/ Cu plete galbene-n jur,/ La
gât cu soarele roat\,/ Cu piept [i sfârcuri de fat\/ Cu
coroan\ de regin\,/ Cu aripile-n ]\rân\./ St\ cu pieptul
dezgolit/ Tremurat în asfin]it”.

Un jjoc aal ddragostei
Protagoni[ti: Victoria [i pe Miron, din Dropia. Despre

ei se spunea c\ ar fi fost suflete gemene: ,,Lumea
zicea c\ am fost nimeri]i unul pentru altul, dar nu ne-am
[tiut la timp firea, ca s\ ne lu\m [i s\ facem cas\ împreun\”.
C\utând o fost\ iubit\, Miron popose[te în casa Victoriei,
femeie c\s\torit\ cu un altul. Concomitent cu istorisirile
ei despre familia celei c\utate de Miron, Victoria exercit\
asupra b\rbatului un subtil ritual de seduc]ie, început
cu rostirea unui cântec ,,de tinere]e” – Cântecul de c\ma[\
alb\ – pe care îl recit\ în noaptea Anului Nou fetele
de m\ritat, punând orz pe vatr\.

Pe lâng\ incanta]ia cu înc\rc\tur\ magic\, un rol
important îl au gesturile Victoriei: se ridic\ vesel\ în
picioare, se rezem\ de canatul u[ii, se uit\ în ochii
b\rbatului râvnit, î[i potrive[te cocul de femeie m\ritat\,
ca apoi s\ î[i desfac\ p\rul negru, s\ [i-l împleteasc\ iar
[i iar, s\ î[i dezveleasc\ gâtul înalt l\sând la vedere ,,o
alun\ neagr\ a[ezat\ la vârful cercelului alb cu ]epi
verzi”, s\ apar\ înve[mântat\ într-o rochie ro[ie etc. etc.
etc.

F\r\ descântecul spus la început (,,Printre ele, bob
de aur, faur, taur, iute ca un graur, ban de aur, om de aur.
Aur, faur, om de aur, în cas\ s\ te aduc. Pe piept s\ te

culc…”) [i în absen]a unor detalii ce dau interiorului
casei un aer straniu – salcia înflorit\ a[ezat\ pe mas\,
frunzele de pelin de sub pern\, florile ro[ii prinse de jur
împrejurul unei icoane cu îngeri galbeni – toate aceste
gesturi ar putea p\rea simple manifest\ri frivole ale unei
femei dornice s\ î[i tr\iasc\ iubirea neîmplinit\. 

Totul are o înrâurire magic\ asupra lui Miron, iar
acesta se las\ – în cele din urm\ – prins în mrejele femeii
pe care, a doua zi, o g\se[te metamorfozat\ într-o creatur\
hidoas\, cu ,,p\rul ve[ted, nasul ascu]it [i gura
pung\”.

Un cceremonial ffunerar 
de oo ssobrietate îînc\p\]ânat\
Din Mistre]ii erau blânzi r\mân vii în mintea cititorului

secven]ele în care Condrat se îndârje[te s\-i sape
fiului mort o groap\ în duna mustind de ap\, spre a-l
înmormânta în p\mânt, a[a cum cere datina. Totul se
desf\[oar\ în prezen]a unui diacon ,,vis\tor de cuvinte”,
a proscrisei Vica, care îl plânge pe copil, a lui Dache
[i Laliù – doi l\utari îns\rcina]i s\ intoneze un cântec
lumesc ,,cu p\mânt [i cu iarb\”. Admirabil\ este secven]a
în care autorul insist\ asupra preg\tirilor acestora pentru
împlinirea f\r\ cusur, într-o împrejurare potrivnic\, a
ceremonialului: ,,Laliù [terse cu fularul roz z\pada de
pe ]ambal […], î[i aplec\ pieptul peste corzi ca s\ le
apere de ploaie [i de ninsoare [i începu s\ bat\ cu be]ele
melodia. Dache ap\s\ de câteva ori tare cu arcu[ul pe
vioar\, un fel de mar[. A[a obi[nuia s\ deschid\ orice
cântec, cu un scurt mar[. T\ie de câteva ori piezi[
aerul cu arcu[ul, ca [i cum ar fi vrut s\ înl\ture zgomotele
furtunii ce st\ruiau [i-i încurcau urechea muzical\, [i
apoi prinse [i el pe vioar\ melodia început\ de Laliù.
[…]Dache, dup\ ce «lu\» de câteva ori vorbele cântecului,
trase pe arcu[, drept sfâr[it, obi[nuitul s\u mar[
scurt”.

Porecla uunui ppersonaj ddin Cartea
de lla MMetopolis: IIapa-RRo[ie

Trupul fetei cu oase lungi [i drepte, rumenit la focul
cuptoarelor în care ,,se coceau” piesele din aur\rie, p\rul
ro[cat ce i se revars\ s\lbatic peste ,,umeri [i întreg
spatele” cheam\ porecla ce i se preg\te[te. Mai întâi,
aur\reasa Fibula, un fel de mam\ adoptiv\ a tinerei,
observ\ c\ aceasta are ,,cap, trup [i picioare ro[ii de iap\
sub]ire”. Apoi, copila ,,î[i gânde[te” supranumele,
,,râzând [i scuturându-[i coama, aruncându-se în pat pe
spate, ridicându-[i în sus picioarele drepte [i lungi pân\
spre tavan, b\tând cu ele aerul fierbinte al aur\riei”. 

Pecetluirea poreclei: Noaptea de dragoste (vinovat\)
cu Generalul Marosin, plânsul femeii [i râsul b\rbatului:
,,Iapa mea Ro[ie, Iapa mea Ro[ie. Nu mai plânge, trece
repede”. 

Ultimul SSoleiman 
Personaj din nuvela Satul de lut, botezat cu un nume

de o m\re]ie inutil\. Fost gr\jdar. Avea în grij\, pe
timp de pace, m\garii ce tr\geau vagonetele în min\,
dându-le pâine cump\rat\ din leafa lui. Este prezentat
în ipostaza de r\t\citor pe câmpul bombardat ,,în c\utarea
unei ]\ri în afar\ de lume”, fiind ultimul care se mai
îndârje[te s\ cread\ într-o iluzie cu nume de femeie –
singura avere pe care o are, pe lâng\ m\garii b\trâni [i
un mânz alb: „N-avea rude, nimic. N-avea decât amintirea
unui nume de femeie: Neriman. Poate iubita lui, poate
o sor\ care nu mai este. Cu numele de Neriman chema
lucrurile care-i pl\ceau, dar cum astea nu prea erau [i
nu le avea, spunea mereu Neriman, ca o ultim\ speran]\.
Chema tot ce i se p\rea bun cu numele unei iluzii...”.
Imaginea lui – metafor\ a destinului b\nulescian. 

Ioana REVNIC

1____________
i Citatele din scrierile lui {tefan B\nulescu [i datele

privind anul [i locul apari]iei unor articole au fost preluate
din {tefan B\nulescu, Opere, vol. I – II, Edi]ie îngrijit\ de
Oana Soare, Prefa]\ de Eugen Simion, Editura Funda]iei
Na]ionale pentru {tiin]\ [i Art\, Editura Univers Enciclopedic,
Bucure[ti, 2005. 19
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U EXISTAT în publicistica  româneasc\
unele încerc\ri care [i-au propus s\ pun\ în
lumin\ atitudinea cordial\ a marelui istoric
român fa]\ de  Polonia cât [i a raporturile
sale prietene[ti fa]\ de  polonezi. Mai
toate din expunerile respective sunt îns\
extrem de sumare, incomplete pentru
complexitatea materialului pe  care ar  fi

trebuit s\ îl parcurg\ [i s\ îl în]eleag\. F\r\ nici o team\
de a gre[i, pot afirma c\ ele sunt [i prea  schematice,
dovad\ c\ pân\ [i fragmentar Iorga e greu de cuprins. 

Autorul Notelor polone este istoricul care a scris
[i publicat, timp de aproape patruzeci de ani, mii de
pagini despre  Polonia [i raporturile  româno-polone
din evul mediu timpuriu pân\ în vremurile sale. Acercetat
[i a publicat contribu]ii originale chiar [i despre raporturile
Poloniei cu alte state, inclusiv cu Rusia [i Germania. În
ansamblul lor, scrierile lui Iorga despre Polonia, polonezi,
cultura [i spiritualitatea acestei ]\ri degaj\ o simpatie [i
o dragoste aparte fa]\ de fostul vecinul din nord, despre
polonitate în ansamblul ei. Toate s-ar cuveni cuprinse
în câteva volume, pentru c\ sentimentele de dragoste [i
prietenie fa]\ de poporul [i cultura polonez\ s-au perpetuat
câteva decenii în sufletul istoricului român. 

Nu cunosc s\ fi „descoperit” cineva resorturile acestor
sentimente. Reflectând mai adânc asupra sentimentelor
respective mi-am amintit de  o contribu]ie a sa, publicat\
în anii ’30, în polon\. Rezult\ din ea c\ sufletul tân\rului
elev de la [coala din Boto[ani s-a îmbibat din fraged\
tinere]e din aspira]iile poporului polonez, din lupta dus\
de acesta pentru cucerirea neatârn\rii [i pentru manifestarea
s-a liber\. Am verificat la Academia Român\ [i în
alte foruri înalte dac\ acest lucru e  cunoscut. Nu se [tia
nimic.

Nicolae IIorga, 
un mmare ppolonofil

De aceea cred c\ eseul lui Iorga, care  poate fi ci-
tit în volumul inspirat [i prefa]at de el însu[i, în
vremea în care  ata[at cultural  [i de pres\ la Var[ovia
era Aron Cotru[, care  a ajutat la punerea  lui în
pagin\, merit\ evocat. E vorba de  culegerea de Nuvele
[i schi]e, având ca autori pe D. Anghel, Al. I. Br\tescu-
Voine[ti, I.L. Caragiale, I. Creang\, N. Davidescu, V.
Eftimiu. E. Gârleanu, N. Iorga, Maria Regina României,
C. Petrescu [i M. Sadoveanu, ap\rut în 1933, în Biblioteca
s\pt\mânalului „Tygodnik Illustrowany”, tradus de
Konstancja Mazylowna.

Rândurile  lui Iorga sunt relevante cu privire la
formarea sa intelectual\, în care istoricul evoc\ anii
copil\riei, dar  mai ales faptul c\ primul s\u profesor
de istorie a fost un polonez, emigrant în România

dup\ r\scoala din 1863 de la Var[ovia. 
Din lips\ de spa]iu asupra altor aspecte  relevante,

în rândurile de fa]\ m\ voi opri numai asupra reac]iei
lui Iorga fa]\ de Polonia la izbucnirea celui de al
doilea r\zboi mondial. 

Pân\ în prezent reac]iile sale le g\sim înserate mai
ales în publica]iile pe care istoricul le patrona:
Neamul Românesc [i Cuget clar (noul „Sem\n\tor”)
[i au o not\ aparte fa]\ de evoc\rile  f\cute în publicistica
interna]ional\. Sunt în felul lor  unice. Datorit\, în primul
rând, sincerit\]ii [i cordialit\]ii lor. Apari]ia eseurilor
respective a început înc\ din august 1939 prin descrierea
„fantomei sângeroase” (p.225), care b\tea la u[a omenirii,
în ciclul de poeme înserate sub genericul: R\zboiu. Iorga
ne pune în fa]a cataclismului care: -  „În nebunia-i
c\l\toare / Cu o suflare otr\vitoare / Ucide bietele
popoare”. 

O dat\ cu izbucnirea r\zboiului, Iorga devine în
publica]iile men]ionate un „cronicar” al evenimentelor
dramatice prin care trecea poporul polonez, paginile
„Neamului Românesc” sau ale „Timpului” stau m\rturie. 

Astfel, la 3 septembrie public\ editorialul În fa]a
r\zboiului, consemnând c\ „m\celul uria[ începe, f\r\
a cru]a popula]ia civil\”. Evocând experien]a pe care
istoria i-o aducea în aten]ie, Nicolae Iorga  face o îndoit\
profe]ie, care se verific\ pân\ la urm\ în plan european,
respectiv c\ „nu va învinge tehnica superioar\, ci inteligen]a
conduc\torilor, însufle]ita  lor convingere c\ (ace[tia)
lupt\ pentru dreptate  [i umanitate. {i orice  speran]e
de  lovituri repezi [i decisive  se  va sf\râma de  rezisten]a
de  care sunt capabile numai popoarele care au cultul
onoarei [i deprinderea, de atâtea ori secular\, a jertfei”.
Este urmat acest  verdict de aforismul s\u: „Cine predic\
r\zboiul ca o dovad\ de vitalitate, face un mare p\cat
înveninând sufletele cu o doctrin\ atât de  r\uf\c\toare
pe cât  de fals\”. 

{tirile [i comentariile dureroase  de pe front sau
interven]iile [i ve[tile transmise de agen]iile de pres\
de la fa]a locului sau din diferite capitale, nu au for]a de
a penetra în con[tiin]a cititorului ca fraza incandescent\
din editorialele iorghiene, a[a cum este cel din 8 septembrie.
Comentând [tirea despre intrarea în vechea  capital\ a
Poloniei a cizmei hitleriste, Nicolae  Iorga  public\ pe
prima pagin\ mini-editorialul  Ce este Cracovia.
Pu]ini publici[ti ai acelor  timpuri au scris fraze atât
de vibrante, precum profesorul Iorga, membrul Academiei
din aceast\ urbe, înc\ din 1924, membru, totodat\, doctor
Honoris Causa a cinci universit\]i poloneze. 

„În condi]ii umilitoare pe care nu am a le judeca,
[i nu numai c\ sînt de competen]a altora, Cracovia a
fost  ocupat\. În trecutul nostru însu[i, leg\turile cu acest
mare centru al evului-mediu, cu morminte regale, la
care s-a adaos acela al mare[alului Pilsudski, rege al
credin]ei [i al vitejiei, au fost strânse, [i pentru aceia
c\ acest eveniment militar are un r\sunet adânc în inimile
noastre, capabile de a p\stra, în ciuda fatalit\]ii împrejur\rilor,
toate vechile [i sfintele  noastre prietenii. Cracovia nu
putea fi supus\ primejdiei de  distrugere ale unor
lupte. Ora[ul sacru al poporului polon e [i un mare tesaur
de  art\, de la m\rea]a catedral\, de la hala negustorilor
pân\ la minunea de arhitectur\ italian\ de la Wawel,
cu cenu[a unor mândri st\pânitori de popoare. Am locuit
[i eu în aceast\ frumoas\ [i nobil\ cetate. Din turnul
marii biserici r\sun\ de  veacuri imnul sunat de trâmbi]i
în patru col]uri ale  lumii pentru libertatea Cracoviei

de  groaznica sil\ a t\tarilor secolului al XIV-lea. Pe
vremea aceia cerurile erau înc\ deschise pentru suferin]a
poporului....” 

Refugia]i ppolonezi îîn RRomânia
în pprim\vara aanului 11940

Continuând în num\rul din 18 septembrie cu reflec]ii
înserate pe prima pagin\ asupra tr\iniciei na]iunilor,
istoricul se întreab\ dac\ popoarele ppot ffi ddistruse?
R\spunsul s\u este categoric: – nu! Deoarece,  „dup\
biruin]a principiului na]ional, statele, cât  de mici ar
fi, sunt na]iuni, iar nna]iunile ssînt oo fform\ oorganic\ aa
umanit\]ii (subl. N.Iorga) pentru c\ sînt n\scute, iar
nu f\cute. {i de aceea  ele vor asista, desigur, la meritata
pedeaps\ a (din partea)ap\r\torilor”. Profe]ie care se va
adev\ri peste cinci ani! 

În pagina a patra a publica]iei Nicolae Iorga aduce
un elogiu eroismului poporului polonez, relevând c\
„încercuit\ [i lovit\ de tot ceea ce tehnica ofer\
acestui r\zboi industrial, Polonia î[i ap\r\ fiin]a [i
p\mântul str\mo[esc cu o tenacitate ce poate fi dat\
ca exemplu. Aducem [i noi în aceste grele ceasuri omagiul
nostru admirabilei ]inute [i eroicelor divizii poloneze”.

Refugia]i ppolonezi 
în ffa]a uunei bbiserici ccatolice

Dup\ ce a venit [i atacul stalinist, dinspre est, asupra
Poloniei, s\vâr[it în zorii zilei de 17 septembrie  de
armata ro[ie, împlinind a patra  dezmembrare a statului
polon, împreun\ cu cea german\,  Nicolae Iorga public\
eseul  Înaintea teribilei fatalit\]i. În el, istoricul analist

Nicolae  Iorga 
despre Polonia

A

Refugia]i polonezi în România 
în prim\vara anului 1940
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nepereche consemna: „ O fatalitate geografic\ apas\
asupra acestei nobile ]\ri [i la dânsa se adaog\ [i misterioasa
fatalitate istoric\ de care este a[a de crud urm\rit\,
din veac în veac f\r\ s\ poat\ seca, dup\ puterile statului
acela, nesfâr[ite dureri ale na]iunii, care învie ca  prin
minune. Cu acest stat avem o leg\tur\ de alian]\ pe care
(în care) el însu[i n-a crezut c\ trebuie s\ o dezvolte
(aluzie la opozi]ia manifestat\ de ministrul afacerilor
externe Jozef Beck la ultimele propuneri  române[ti
de a l\rgi conven]ia tehnic\ a tratatului de alian]\ cu
prevederi erga  omnes), [i în ceea ce prive[te actualul
r\zboi, nu cred s\ fi fost serios  consulta]i, dar toate
lungile noastre  leg\turi cu poporul însu[i ne  impune,
ca popor, cea  mai deplin\ admira]ie [i cea mai
duioas\ comp\timire, iar pentru cei adu[i s\ caute
ospitalitatea noastr\, cea mai fr\]easc\ atitudine”. 

Erau scrise  aceste  cuvinte în momentul în care
Pre[edintele Poloniei [i membri guvernului in
corpore se aflau refugia]i în România, al\turi de primele
mii de civili, zecile de mii de militari, [i care  ajung pân\
la o sut\ de mii în lunile urm\toare. Nicolae Iorga chema
în paginile ziarului s\u ca, ospitalitatea româneasc\ s\
se fac\ prezent\, pentru c\ „suferin]ele fratelui merit\
alinare”. 

În ciclul intitulat: Literatura sabiei, Neamul românesc
din 29 septembrie public\ fragmente din crea]ia marelui
bard polonez, Adam Mickiewicz, din poemul de referin]\
al romantismului polonez  [i universal, Konrad Walenrod,
înso]it de un comentariu semnat de Aurel George Stino.

Pe m\sur\ ce valul refugia]ilor sporea, Nicolae  Iorga
public\ comentariul N-aavem ddestul ppentru ddân[ii, în
fapt o chemare  fierbinte de a veni în ajutorul zecilor de
mii de polonezi care timp de câteva s\pt\mâni deveneau
oaspe]i ai românilor. Iat\ cum se prezentau  ace[tia în
viziunea comentatorului. 

„R\m\[i]ele unei armate buim\cite de îmbulzeala
ma[inilor distrug\toare se afl\ ast\zi la noi, [i, la grani]a
mântuitoare  se afl\ al]ii, membri r\zle]i ai unor trupe
viteze, care, suprem\ tragedie, [i-au putut s\ î[i desf\[oare
vitejia înaintea  mecanicei a toate st\pânitoare. Dar,
împreun\ cu ele, avem aici pe reprezentan]ii din toate
domeniile ai unei intelectualit\]i creatoare [i însufle]itoare
pentru care nimic n-a fost mai scump decât patria, c\reia
lovitura uluitoare i-a interzis  s\ se jertfeasc\. Unii
[tiu ce vor [i unde merg. Ceilal]i, stau tr\zni]i de
soart\ înaintea  prieteniei noastre. Tot ce putem s\ le
d\m cu mâini largi acestor reprezentan]i ai unei na]iuni
de care ne leag\ veacuri  de  lupt\ pentru ideea
cre[tin\ [i morla ei. O vom face, [i de un singur lucru
m\ tem: c\ totu[i înc\ n-avem destul pentru a le sta  în

ajutor”.
Obiectiv [i demn, la „plângerile” unora din cei primi]i

în ]ar\, descri[i de istoric cu dragostea [i simpatia relevat\
mai sus, dar care  devin prea repede cârcota[i ajungând
s\ se  plâng\ c\ satele române[ti ar  fi mizerabile,
organizarea superficial\, conduc\torii militari ni[te
]\rani, pentru c\ au existat [i asemenea reac]ii,
Nicolae Iorga  r\spunde demn [i deschis prietenului
polon: „Noi avem, a[a zdren]o[i, o afurisit\ putere de
a r\bda”. Ce aluzie fin\ la cei pleca]i de-acas\.

Dac\ Ambasada Poloniei  nu a sesizat aceste lucruri
nici pân\ azi, ele au fost remarcate de  cea german\
din România de  vreme ce ministerul de externe german
avea  s\ îl convoace pe consilierul de pres\ al Lega]iei
României la Berlin, Cisek, la 11 septembrie 1939 (cilul
scrierilor sale pe  acest\ tem\ nu se  încheiase), pentru
a i se comunca c\ „Germania nu este mul]umit\ de
atitudinea presei române, care d\ preferin]\ comunicatelor,
[tirilor [i informa]iilor sosite din Fran]a [i Anglia (Havas
[i Reuter) [i nu celor din surs\ german\ (D.N.B)”. 

Rezulta cert îns\ c\ scopul chem\rii diplomatului
român a fost pentru a „Ni se repro[a îndeosebi, articolele
d-lui prof. Nicolae Iorga din Neamul Românesc. (cf. tg.
39490 din 10 septembrie 1939- Berlin. AMAE, Fond
71, Germania, vol. 78, ff.16-17). Rezult\ clar c\
partea german\ monitoriza în mod profesionist presa
româneasc\ de vreme ce face chiar propunerea  ca
autorit\]ile competente s\ intervin\  pe lâng\ redac]ia
unui mare cotidian – de preferin]\ „Universul” – spre
a trimite la Berlin un corespondent de origin\ etnic\
român\, [i cu totul neinfluen]at, pentru a informa obiectiv
opinia public\ româneasc\ asupra situa]iei din Reich [i
regiunile polone ocupate  de trupele  germane.
Nicolae  Iorga [i al]i publici[ti scriau în mod v\dit pro
Polonia [i condamnau atacurile inumane germane, fapt
care cu siguran]\ deranja Berlinul.

Ata[amentul lui Iorga fa]\ de cauza polonez\ î[i are
o reflectare profund\ în transpunerea pe  care o
dedic\ aap\r\torilor VVar[oviei, la 28 septembrie, prin
publicarea poeziei  Viteazului nemuritor, apar]inând
poetului grec, Costis Palamas, poem scris de  acesta
la 1897, dup\ înfrângerea o[tilor patriei sale. 

Un alt poem plin de durere semneaz\ [i public\
istoricul poet despre castelul Wawel, acel simbol al
istoriei  poporului polonez, istorie pe care  atât mult [i
de profund a în]eles-o profesorul [i istoricul nepereche,
bardul de  la V\lenii de Munte. 

Evocând cu mare durere locul în care „dorm
vechii regi [i Pilsudski” – cel de prietenia c\ruia s-a
bucurat – ne-a l\sat versuri incofundabile, f\r\ asem\nare
în alte literaturi, [i pe care polonezii înc\ nu le cunosc
[i nici nu le-au pus în valoare.

Stau regii de-alt\dat\ supt bolta de granit.
Pe oase simt cum pasul vr\jma[ului se las\.
Întreaga tragedie a ]\rii îi apas\,
{i sufletul  lor arde ca într-un jar cumplit.

Ar vrea s\ plece în lume ca to]i ai lor, pribegii,
Fugind din locuri care acum nu mai sunt sfinte,
C\ci zidurile înse[i nu li se par întregi, -
Dar straja cea tiran\ le iese înainte.

{i ei se-ntorc în tain\, [i trupul cade iar
C-un zgomot de durere în groapa profanat\;
Ca stafii dureroase acolo-n fund dispar, -
C\ci nici o lic\rire de zori nu se arat\.

Cu câteva luni înainte ca bardul român s\ fi fost
r\pus de gardi[ti, în apropiere de Strejnic, R\zboiu -
care îl cople[ea, care nu îi d\dea pace, îl descrie Iorga
ca pe  un vânt, venind de departe „din câmpul plin de
ruine” „[i-aduce cu dânsul aburi de sânge/ În cea]a ce
vine”. Nu uita înc\ istoricul tragedia polonez\. 

În paginile aceleia[i publica]ii, din mai [i iunie ale
anului 1940, apare traducerea realizat\ de istoricul-
dramaturg  a piesei lui Eschil: Prometeu înl\n]uit. Era
el însu[i, era Polonia?....

dr. Nicolae MARE{

1.09.1847 - s-a n\scut Simion Fl. Marian (m. 1907) 
1.09.1901 - s-a n\scut Marin Iorda (m. 1972) 
1.09.1922 - s-a n\scut Gabriel Teodorescu 
1.09.1926 - s-a n\scut Alexandru Miron Pop
1.09.1941 - s-a n\scut Alexandru Grigore (m. 1981) 
1.09.1944 - a murit Liviu Rebreanu (n. 1885) 
1.09.1947 - s-a n\scut Ion Mircea 
1.09.1948 - s-a n\scut Ioan Dumitru Danciu
1.09.1952 - a murit Corneliu Moldovanu (n. 1883) 
1.09.1966 - a murit Teodor Mur\ra[u (n. 1891) 
1.09.1972 - a murit Ani[oara Odeanu (n. 1912) 
1.09.1974 - a murit Coca Farago (n. 1913) 
1.09.1977 - a murit {tefan Tita (n. 1905) 
1.09.1989 - a murit Tr. Ionescu-Ni[cov (n. 1898) 

2.09.1895 - s-a n\scut D.I. Suchianu (m. 1985) 
2.09.1900 - a murit Aron Densusianu (n. 1837) 
2.09.1916 - s-a n\scut Ion Potopin (m. 1998) 
2.09.1920 - s-a n\scut Florin Murgescu (m. 1993) 
2.09.1928 - s-a n\scut Alexandru Du]u (m. 1998) 
2.09.1935 - s-a n\scut Damian Ureche (m. 1994) 
2.09.1940 - s-a n\scut Viorel {tirbu 
2.09.1962 - a murit Natalia Negru (n. 1882) 
2.09.1996 - a murit Jean Livescu (n. 1906) 
2.09.2002 - a murit Rodica Bra[oveanu (n. 1939)
2.09.2005 - a murit Alexandru Paleologu (n. 1919)

3.09.1887 - a murit Timotei Cipariu (n. 1805) 
3.09.1917 - s-a n\scut Eugen Frunz\ (m. 2002)
3.09.1907 - s-a n\scut Pavel Dan (m. 1937) 
3.09.1919 - s-a n\scut Ovidiu Drimba 
3.09.1923 - s-a n\scut Nicolae Smeureanu (m. 1991) 
3.09.1935 - s-a n\scut Vasile Spoial\ (m. 1993) 
3.09.1939 - s-a n\scut Horia Ungureanu 
3.09.2003 - a murit Vasile Sav (n. 1949)

4.09.1881 - s-a n\scut George Bacovia (m. 1957) 
4.09.1891 - s-a n\scut Alexandru Vi]ianu (m. 1985) 
4.09.1930 - s-a n\scut Eufrosina Molcu] (m. 2004)
4.09.1941 - a murit Sergiu Ludescu (n. 1911) 
4.09.1954 - s-a n\scut Cornelia Maria Savu
4.09.1992 - a murit Dan De[liu (n. 1927)
4.09.1996 - a murit Anda Boldur (n. 1924) 
4.09.2001 - a murit Rusalin Mure[anu (n. 1932)

5.09.1857 - s-a n\scut Maica Smara (m. 1944) 
5.09.1858 - s-a n\scut Alexandru Vlahu]\ (m. 1919) 
5.09.1862 - s-a n\scut Mihai Lupescu (m. 1922) 
5.09.1864 - a murit Ioan Maiorescu (n. 1811)
5.09.1921 - s-a n\scut Adrian Marino (m. 2005)
5.09.1925 - s-a n\scut Rodica Ciocârdel-Teodorescu 
5.09.1929 - s-a n\scut Catinca Ralea (m. 1981) 
5.09.1935 - s-a n\scut Ion Butnaru 
5.09.1947 - s-a n\scut Al. Dobrescu 
5.09.1959 - a murit Marta D. R\dulescu (n. 1912) 
5.09.1986 - a murit Nicu]\ T\nase (n. 1924) 
5.09.1986 - a murit Al. Voitin (n. 1915)

6.09.1817 - s-a n\scut Mihail Kog\lniceanu  (m. 1891) 
6.09.1819 - s-a n\scut Nicolae Filimon (m. 1865) 
6.09.1910 - s-a n\scut Dumitru Corbea (m. 2002)
6.09.1915 - s-a n\scut Nicolae D. Pârvu 
6.09.1923 - s-a n\scut Mioara Cremene
6.09.1950 - s-a n\scut Nicolae Georgescu
6.09.1972 - a murit George Baiculescu (n. 1900) 
6.09.2002 - a murit Petru Saiti[ (n. 1913)

7.09.1897 - s-a n\scut Alexandru Traian-Rally (m. 1986) 
7.09.1902 - s-a n\scut Camil Baltazar (m. 1977)
7.09.1902 - s-a n\scut {erban Cioculescu (m. 1988) 
7.09.1911 - s-a n\scut Alexandru Bistri]eanu (m. 1976) 
7.09.1916 - a murit Nicolae Vulovici (n. 1877) 
7.09.1924 - s-a n\scut {tefan Luca (m. 1991) 
7.09.1930 - s-a n\scut Ion Arie[anu 
7.09.1930 - s-a n\scut Gheorghe Mih\il\
7.09.1944 - s-a n\scut Teodor Tihan
7.09.1972 - s-a n\scut Dan Mircea Cipariu
7.09.1973 - a murit N. Argintescu-Amza (n. 1904) 
7.09.1993 - a murit Eugen Barbu (n. 1924) 

8.09.1884 - s-a n\scut George Ulieru (m. 1943) 
8.09.1907 - a murit Iosif Vulcan (n. 1841) 
8.09.1909 - s-a n\scut M. Blecher (m. 1938) 
8.09.1926 - s-a n\scut {tefan B\nulescu (m. 1998) 
8.09.1926 - a murit Vasile Bogrea (n. 1881) 
8.09.1926 - s-a n\scut Gabriel {trempel
8.09.1930 - s-a n\scut Ion Arie[anu 
8.09.1930 - s-a n\scut Tudor Popescu (m. 1999) 
8.09.1930 - s-a n\scut Petre S\lcudeanu (m. 2005)
8.09.1935 - s-a n\scut Gheorghe Izb\[escu
8.09.1946 - s-a n\scut Aurel {orobetea 
8.09.1951 - s-a n\scut Markó Béla 
8.09.1964 - a murit Ion Calboreanu (n. 1909) 
8.09.1981 - a murit Smarand M. Vizirescu (n. 1901) 21Refugia]i polonezi în fa]a unei biserici catolice

calendar
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{TIM cu to]ii, Enescu este un simbol
na]ional, este o personalitate a raport\rilor
de semnifica]ie în muzica european\
a primei jum\t\]i a secolului trecut,
este artistul unui umanism consecvent,
nebiruit de vicisitudinile vremii, de
avatarurile timpului. {i nu au fost pu]ine!

Este un artist de voca]ie european\.
Prin spirit, prin credin]a în valorile umane, prin natura
speran]ei. Oricât de potopitoare, la Enescu viziunea
tragic\ r\mâne consolatoare. Ca [i la Honneger, ca [i
la Bartok sau, mai târziu, la Messiaen.                   

Afost expresia îns\[i a adres\rii prin muzic\. Al unei
adres\ri înc\rcate de sens. ~n planul performan]ei muzicale,
prin intermediul viorii, pianului, al actului dirijoral, în
plan componistic. Gândind în muzic\. Vorbind despre
muzic\.

~n mod simplist am putea aprecia c\ Enescu este
un brand de ]ar\; al României profunde, al României
perene. 

Al României de azi? ~n ce fel, oare? Este bine s\
reflect\m în acest sens.

Zilele trecute am reauzit semnalul de deschidere a
Festivalului! A[a cum este firesc - a[a cum nu s-a întâmplat
în precedenta edi]ie! – opera „Oedipe” a fost prezentat\
într-o nou\ montare regizoral\. Cea a Teatrului „Capitole”
din Toulouse, în viziunea regizorului Nicolas Joël, fostul
director al casei, actualul director al scenelor pariziene
de oper\.  Premiera propriu-zis\ a spectacolului a avut
loc la sediu, în toamna trecut\. O montare static\, cenu[ie;
din toate punctele de vedere. O montare în care au fost
operate t\ieturi fa]\ de muzica maestrului. O montare
ce dispune de erori fundamentale fa]\ de concep]ia
autorilor, fa]\ de concep]ia lui Enescu [i Fleg, autorul
libretului, unul dintre litera]ii francezi importan]i ai
timpului. ~n viziunea autorilor, Oedipe este un simbol
al luptei cu propriul destin, un simbol al suferin]elor
îndurate spre binele unei colectivit\]i ingrate, manipulate,
schimb\toare... Trecerea lui din aceast\ lume se petrece
în lumina celest\ a unei cvasisanctific\ri la care cu
pio[enie asist\ Teseu, întregul sfat al în]elep]ilor Atenei. 

~n mod cu totul surprinz\tor Joël îl trimite pe Oedipe
în infernul în care, cu câteva scene mai înainte, disp\ruse
Sfinxul! Momentele dramatice, scena orbirii, scena final\

a Iocastei, nu au relief regizoral-scenic. Este o
montare s\rac\ în idei, montare la care a contribuit
inclusiv realizarea scenografiei [i compozi]ia luminilor,
anume Ezio Frigerio [i Vinicio Cheli; terne, cenu[ii,
uniforme, lipsite de relief în definirea caracterelor. S-ar
putea invoca orientarea c\tre o viziune statuar-oratorial\
apropiat\ tragediei antice; dar [i aceasta este deranjat\
de mi[c\ri scenice schematice, penibile, pe care le po]i
reg\si în mont\rile simpliste ale echipelor teatrale ale
caselor de cultur\. N-a[ vrea s\ se considere c\ exagerez,
c\ judec exclusivist. O singur\ scen\ a fost în adev\r
inspirat\; cea a Sfinxului. O fiin]\ stranie care tinde a-l
cuprinde, a-l birui pe Oedipe, tinde a-[i întinde puterea,
aripile negre, asupra omului, asupra întregului
univers. ~ntreaga scen\ a fost bine realizat\ vocal, dar
[i scenic, într-o contorsiune apocaliptic\, de mezzosoprana
Ecaterina }u]u; un rol antologic, unul dintre marile roluri
ale domniei sale. Cu un an în urm\ premiera de la Toulouse
a acestei produc]ii a fost apreciat\ de presa interna]ional\
doar în planul realiz\rii muzicale; componistice [i
interpretative. {i nu regizorale! Din acest punct de vedere
trebuie apreciat\ re]inerea directorului artistic al Operei
bucure[tene, cel care preget\ în preluarea la noi a acestei
produc]ii. Ar fi un a[a-numit „cadou”; ...de care se
dispenseaz\ al]ii! Sus]inerea rolului titular, în schimb,
a constituit o împlinire de zile mari! ~n planul performan]ei
vocale! O dator\m cunoscutului muzician care este
Franck Ferrari, o voce de bas-bariton potrivit\ vocalit\]ii
rolului, ideii de tragedie liric\; a[a cum [i-a gândit Enescu
opera. Regia nu i-a oferit posibilitatea a se desf\[ura
la adev\rata sa valoare! Trebuiesc apreciate performan]ele
celor dou\ colective ale institu]iei bucure[tene. Corul,
condus de neobositul maestru Stelian Olariu, ofer\ în
continuare performan]e impresionante; sub aspectul
coeren]ei ansamblului, al clarit\]ii planurilor sonore,
al implic\rii dramatice. Voi aminti faptul c\ în urm\
cu mai bine de o jum\tate de secol, cu prilejul premierei
bucure[tene, maestrul Olariu a preg\tit corul în
calitate de tân\r asistent.

Trebuie remarcat\ str\dania instrumenti[tilor or-
chestrei conduse de maestrul Oleg Caetani, un vechi
promotor în plan interna]ional al muzicii enesciene,
un vechi prieten al vie]ii noastre muzicale, un spirit lucid,
generos, mobilizator.

Mezzosoprana Oana Andra în rolul Iocastei, soprana 
Crina Zancu în rolul Antigonei, basul Pompeiu H\r\[teanu
în cel al lui Phorbas, basul Horia Sandu în cel al lui
Tiresias... au adus consisten]\ muzical\ acolo unde regia
s-a dovedit a fi neputincioas\, lipsit\ de imagina]ie.

~n mod cert, fiecare edi]ie a festivalului trebuie s\
beneficieze de o nou\ montare a capodoperei enesciene.

Dar nu în orice condi]ii. Ar fi cred potrivit\ – am
spus-o în mai multe rânduri - instituirea unui proiect
na]ional privind montarea operei enesciene, de la o edi]ie
la alta. {i este la fel de fireasc\ men]inerea acestei lucr\ri
în repertoriul permanent al primei scene lirice a ]\rii.
Este, cred, o obliga]ie de onoare.

~n mod simbolic, bucurându-se de o consisten]\
impresionant\, primul concert al festivlului a fost dedicat
crea]iei române[ti. A fost sus]inut de una dintre cele mai
prestigioase forma]ii camerale de la noi, de forma]ia
„Trio Contraste”, de trei eminen]i muzicieni, d\rui]i trup
[i suflet vie]ii noastre muzicale, crea]iei autohtone.
M\ refer la pianistul Sorin Petrescu; este o personalitate
puternic\; dezvolt\ o inteligen]\ muzical\-artistic\ ce
poate deveni cople[itoare; atunci când prezint\ acest
opus atât de special care este Sonata datorat\ regretatului
maestru Aurel Stroe. Este de evocat personalitatea
flautistului Ion Bogdan {tef\nescu, un artist de autentic\
fibr\, un muzician ce dispune de o veritabil\ carism\ a
comunic\rii muzicale. Cânt\ mult, cânt\ bine, este
spectaculos, este cuceritor în stiluri componistice dintre
cele mai diferite; m\ refer în mod prioritar la „Aulodia”
lui Eugen Wendel, la traiectul captivant al lucr\rii „Dizzy
Divinity” de Hora]iu R\dulescu, la impresionanta
construc]ie pe care o reprezint\ Sonata ve[nic tân\rului
Vasile Timi[.

Opusul de referin]\ al întregii seri de muzic\, dup\
p\rerea mea, l-a reprezentat lucrarea „Et semper”, de
Corneliu Dan Georgescu, o lucrare dedicat\ forma]iei
complete, în trio, o crea]ie în care luciditatea construc]iei
este întrecut\, poate, doar de fascina]ia unei imagina]ii
componistice uimitoare. A fost realizat\ cu participarea
percu]ionistului Doru Roman, artistul unei totale implic\ri
în actul performan]ei muzicale.

~n mod cert, concertele de început ale Festivalului,
serile de muzic\ româneasc\ au în egal\ m\sur\ rolul
de a-i reuni pe muzicienii no[tri sosi]i de peste m\ri [i
]\ri; ofer\ posibilitatea între]inerii contactelor profesionale
cu muzicienii din ]ar\, cu compozitorii, cu muzicienii
performeri ce apar]in unor genera]ii, unor forma]ii
profesionale diferite. Sunt în egal\ m\sur\ concerte ce
pun în eviden]\ op]iuni stilistice dintre cele mai variate.
M\ refer la compozitoarele Dana Probst, Violeta Dinescu,
Liana Alexandra, Diana Rotaru, la genera]ia creatorilor
trecu]i în eternitate, cum este maestrul Anatol Vieru,
la compozitori ce apar]in unui anume clasicism al muzicii
noastre, cum sunt Nicolae Brându[ sau Adrian Iorgulescu,
la compozitori mai tineri [i mai vârstnici, cum sunt
Gheorghe Costinescu, Cristian Marina, George Balint,
{erban Nichifor, Adrian Mociulschi, Adrian Enescu, la
invitatul special membrilor forma]iei, compozitorul

Festivalul Enescu, ieri [i azi
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israelian Doron Kaufman. Iar concertele de muzic\
româneasc\ continu\. Sunt g\zduite la Ateneul Român.
Se bucur\ de o aten]ie public\ special\, între]inut\ inclusiv
de canalele televiziunii [i ale radioului public, de publica]ia
festivalier\ „Agenda Festivalului”, distribuit\ gratuit, o
excelent\ surs\ de informa]ii adresate melomanilor,
adresate publicului larg.

Nu pot fi trecute cu vederea cuvintele rostite de
directorul artistic al Festivalului, de domnul Ioan Holender,
cel care – în prima sear\, la Oper\ – a ]inut s\ mul]umeasc\
contribuabilului român pentru investi]ia important\ pe
care o reprezint\ manifest\rile festivaliere, o investi]ie
care – o [tim cu to]ii - în plan spiritual aduce beneficii
incomensurabile. Pentru prezent. Pentru viitorul nostru.

Trebuie s\ recunoa[tem, România de azi, pe
anume segmente, încearc\ a se raporta la Enescu. Reu[e[te,
oare?! Festivalul Enescu este expresia acestei raport\ri.
Inclusiv actuala edi]ie. De la prima, cea din anul 1958,
[i pân\ în zilele noastre Festivalul însu[i a suportat rigorile
timpului. Ale timpurilor. Care, la rândul lor, l-au marcat.

Este captivant de observat complexul situa]iilor, al
determin\rilor socio-politice ale anilor de sfâr[it ale
deceniului al [aselea al secolului trecut. Era imperioas\
nevoia de legitimare a regimului totalitar. ~n plan na]ional.
De acreditare în plan interna]ional. Prin atragerea marilor
personalit\]i ale culturii, artei, [tiin]ei; prin adi]ionarea
marilor nume ale trecutului. Chiar [i ale trecutului foarte
apropiat. Cum era Enescu la acea vreme. ~n ultimii ani
ai vie]ii a fost realmente curtat în scopul revenirii în ]ar\;
prin intermediul lui Mihail Sadoveanu, a lui Petru Groza.
A refuzat de fiecare dat\ invita]iile regimului. A f\-
cut-o cu elegan]\, cu distinc]ie, cu discre]ie. S-a stins
la Paris, în 1955, în condi]iile unor limit\ri cutremur\toare.
~nconjurat de aten]ia unui restrâns grup de prieteni;
printre care Yehudi Menuhin, regina Belgiei, Elisabethe...
fondatoarea concursului de compozi]ie, de solistic\,
de la Bruxelles, concurs ce-i poart\ numele.

La Bucure[ti, în anii imediat urm\tori, se z\reau
semnele unei deschideri, ale unei încerc\ri de dep\[ire
a înghe]ului perioadei „r\zboiului rece”. Statutul de
ocupant al Armatei Sovietice lua sfâr[it. Echipa conduc\toare
î[i consolida pozi]iile. Era necesar\ cosmetizarea unei
imagini care s\ mascheze ororile anilor trecu]i, cri-
mele de pe [antierul Canalului Dun\rea-Marea
Neagr\, spre exemplu. C\p\tau palid contur rela]iile
cu Vestul Europei. Timide dar evidente. Un anume
sentiment na]ional, atent controlat de la vârful piramidei
conduc\toare, încerca a dep\[i gesticula]iile penibile ale
„interna]ionalismului proletar”. 

Instituirea Festivalului [i Concursului Interna]ional
„George Enescu” se înscria pe aceast\ direc]ie. Se acordau
satisfac]ii m\runte, dar semnificative unei p\turi intelectuale
care dep\[ise anii r\zboiului, vicisitudinile perioadelor
imediat urm\toare, o p\tur\ de care regimul totalitar
avea nevoie, pe care încerca s\ [i-o apropie. ~n mod
declarativ – [i nu numai – Festivalul avea menirea de

a lumina opera maestrului, de a sprijini promovarea
muzicii române[ti.

La concertul de deschidere, în marea loj\ regal\ a
Ateneului Român, devenit\ loja R.P.R., c\ci republica
devenise popular\, în loja central\ au luat loc autorit\]ile
conduc\toare ale statului; prezente pentru prima oar\,
în bloc, la un eveniment cultural-artistic. A[a-zisa
„întâlnire” între Est [i Vest avea loc inclusiv pe podiumul
s\lii de concert a Ateneului. Cei doi celebri violoni[ti ai
timpului, Yehudi Menuhin [i David Oistrah, dirijorul
George Georgescu – repus [i domnia sa în drepturi dup\
o lung\ perioad\ de interdic]ie, Orchestra Filarmonicii
bucure[tene, cântau dublul „Concert în re minor“ de
Johann Sebastian Bach; cu ani în urm\ cei doi soli[ti,
fiecare în parte, cântaser\ aceast\ lucrare în compania
lui Enescu însu[i. Sub aceea[i ilustr\ baghet\ a
r\sunat atunci „Eroica” enescian\, prima dintre simfoniile
maestrului. Pianistul chinez Li Min-Quiang – disp\rut
[i reap\rut dintre valurile „revolu]iei culturale” din
]ara sa – ob]inea laurii distinc]iei supreme la concursul
tinerilor muzicieni. Piesa obligatorie a concursului de
pian era pe atunci „Jocul dobrogean”, celebra Toccatta
de Paul Constantinescu. Cunoscutul cuplu pian-vioar\
al fra]ilor Valentin [i {tefan Gheorghiu, la acea vreme
doi tineri muzicieni lansa]i în anii de dup\ r\zboi, deveneau
laurea]i ai competi]iei privind interpretarea sonatei „în
caracter popular românesc”; cu mai bine de un
deceniu [i jum\tate în urm\, Enescu însu[i îi remarcase.
Tot cu prilejul primei edi]ii a Festivalului, maestrul
Constantin Silvestri a condus prima audi]ie româneasc\
a operei „Oedipe”; în regia maestrului Jean Rânzescu;
...montare considerat\ [i ast\zi ca fiind cea mai apropiat\
inten]iilor autorilor muzicii, libertului; în rolul titular
ap\rea maestrul David Ohanesian; ...evolu]ia sa a devenit
etalon, veritabil reper, privind realizarea acestui rol. Sub
aceea[i ilustr\ baghet\ dirijoral\ a fost imprimat\ „Simfonia
de camer\”, un opus al maturit\]ii târzii; ...un opus a
c\rui noutate p\rea a fi cu totul avangardist\ pentru acea
vreme! Au fost printre primele lucr\ri enesciene cunoscute
de publicul bucure[tean în anii postbelici. 

Instituit ini]ial a se perpetua la o perioad\ de trei ani,
Festivalul [i Concursul au cunoscut momente de
spectaculoas\ str\lucire în anii ’60, începutul anilor ’70;
în anii ’80, în a[a-zisa „epoc\ de aur”, epoca totalitarismului
absolutist, s-a considerat c\ personalitatea enescian\
ar face concuren]\ cuplului preziden]ial! Festivalul a
p\lit enorm. Concursul a fost desfiin]at. Concursul de
canto este anulat [i ast\zi! Act cu care actualul direc-
tor al festivalului – sic! - se mândre[te... conform propriilor
sale declara]ii.

~n mod evident, Festivalul [i Concursul au cunoscut
o nou\ via]\ în ultimele dou\ decenii. La conducerea
Festivalului, Ludovic Spies, Mihai Brediceanu, Roman
Vlad, Lawrence Foster, Cristian Mandeal, Ioan Holender
au asigurat o cre[tere impresionant\ a calit\]ii evenimentelor.
Au existat edi]ii cu caracter tematic, orientate prioritar

pe luminarea crea]iei enesciene, altele au urm\rit
pozi]ionarea crea]iei maestrului în contextul epocii, a
muzicii primei jum\t\]i a secolului trecut, altele au vizat
transformarea Festivalului într-o suit\ de momente
„de toate pentru to]i”, cu dans, teatru, spectacole în aer
liber, divertisment, manifest\ri cu totul str\ine spiritului
enescian; ...dar apropiate gustului actual, comercial, al
publicului larg. 

O gaf\ enorm\ ce va trebui reparat\ o reprezint\
excluderea dintre disciplinele Concursului a sec]iei de
canto; iar aceasta în ciuda unor proteste generale; în
ciuda faptului c\ - în anii din urm\ – se poate vorbi de
o cre[tere impresionant\ a materialului vocal autohton. 

Au existat câ[tiguri importante! M\ refer în primul
rând la instituirea unei serii de concerte de muzic\
româneasc\, la posibilitatea ca opusurile compozitorilor
no[tri s\ apar\ în contextul interna]ional al valorilor
muzicii secolului XX; etalon, în acest sens, r\mâne
concertul simfonic de muzic\ româneasc\ condus de
Ghenadi Rojdestvenski. ~n edi]ia din  anul 1995! A
fost instituit concursul de compozi]ie; este competi]ia
ce r\spunde voca]iei esen]iale a personalit\]ii enesciene.
Cine î[i putea imagina c\ la edi]ia din acest an vor fi
înscrise în concurs 184 de lucr\ri?! O participare mult
sporit\ se înregistreaz\ în cadrul competi]iilor de pian,
de vioar\. Promovarea interna]ional\, realizat\ perseverent,
cu consecven]\, pe o bun\ perioad\ de timp, de echipa
de la „Artexim”, a dat roade! ~n plus, conjuncturile
interna]ionale favorabile, intrarea ]\rii noastre în U.E.,
au îmbun\t\]it climatul de cunoa[tere, de încredere, de
comunicare.

~n zilele urm\toare va ̀ ncepe defilarea marilor colective
simfonice ale lumii. Voi aminti doar faptul c\ melomanii
bucure[teni au posibilitatea de a urm\ri, în premier\ la
noi, evolu]ia colectivului Orchestrei „Concertgebow”
din Amsterdam, ansamblu clasificat - de c\tre publica]ia
britanica „Gramophone” - a se situa pe primul loc în
lume; nu se poate omite faptul c\ pozi]ia primei vioari
a ansamblului este de]inut\ de violonistul român Liviu
Prunaru. Nu poate fi neglijat faptul c\ aceea[i pozi]ie în
cadrul ansamblului simfonic al Elve]iei Romande, de la
Geneva, Orchestre de la Suisse Romande, este de]inut\
de un alt muzician originar din România, de violonistul
Bogdan Zvori[teanu aflat de aceast\ dat\, în Festival,
sub bagheta dirijorului Marek Janowski, directorul artistic
al forma]iei.

~n mod cert, mai mult decât oricare minister al
diploma]iei, Festivalul muzicii enesciene aduce o benefic\
promovare a imaginii ]\ri, a noastre a tuturor. De noi
depinde cum vom [ti s\ îngrijim aceast\ imagine,
acest eveniment festivalier considerat la ora actual\ –
inclusiv de presa european\ – a fi unul dintre cele mai
prestigioase de acest fel.
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incolo de scenele remarcabil realizate, filmul

este o cacealma, o tochitur\ pulp, în care

morali[tii risc\ s\-[i piard\ dantura pentru c\

nicio moral\ nu iese la suprafa]\.a r t e

E LAPRIMELE cadre, noul film al lui Tarantino
î]i înt\re[te convingerea unei farse de propor]ii,
cu primul episod intitulat „Once upon a Time
in Nazi occupied France”, [i camera care se
plimb\ pe dealuri, cu debutul ac]iunii într-o
familie de fermieri care dac\ n-ar vorbi francez\
i-ai putea foarte bine plasa [i în Kentucky.
Po]i adulmeca în aer aroma unui delicios

western-spaghetti servit aburind de le chef, Sergio Leone.
Cum aluzia [i-a îndeplinit misiunea, Tarantino trece la
ac]iune; în mijlocul pastoralei cu iz de western
debarc\ un ofi]er nazist extrem de protocolar, vorbind
impecabil franceza, cu maniere aristocratice, cu
gesturi fine de prestidigitator sau de iluzionist, care-l
pofte[te la o discu]ie in private pe st\pânul casei, nu
înainte de a comanda un pahar cu lapte [i a rosti senten]ios
pre]ioasa fraz\: „A votre famille et á vos vaches je dit
Bravo!”. Într-o bun\ tradi]ie de salon musafirul se
recomand\ pe un ton cultivat, precizând [i scopul vizitei.
Este vorba de ofi]erul SS Hans Landa, cunoscut [i sub
numele de The Jews Hunter, care-i explic\ fermierului
terorizat printr-o fabul\ de ce germanii sunt asocia]i
cu vulturii [i evreii cu [obolanii. La un moment dat,
considerând c\ gestul s\u de polite]e a fost în]eles, Landa
propune ca discu]ia s\ se desf\[oare în englez\ din
moment ce gazda [tie aceast\ limb\, iar Landa se descurc\
excelent [i în limba b\tr`nului Will; ceva mai târziu va
vorbi impecabil [i italiana. Întregul joc de scen\ aproape
îl hipnotizeaz\ pe bietul fermier, iar acesta dezv\luie
locul unde se afl\  ascuns\ singura familie de evrei
care supravie]uise raziilor repetate, iar Landa organizeaz\
o surpriz\ care-i ucide pe to]i mai pu]in pe una dintre
fete, Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent în varianta
matur\). Evadarea ei deschide por]ile vendetei, por]i pe
care intr\ cu un accent imposibil locotentul Aldo
Raine (Brad Pitt) împreun\ cu commando-ul s\u de
Tic\lo[i (Basterds), to]i evrei care au ceva de r\zbunat.
Dac\ primul episod ]i-a înghe]at sângele în vine, cel
de-al doilea te face s\ râzi cu lacrimi. Prin Aldo Raine
mu[când din cuvinte, îi po]i vedea defilând pe Gary
Cooper, pe John Wayne, pe Robert Mitchum [i chiar
Marlon Brando din Na[ul. La aceast\ [ez\toare, Lt. Aldo
]ine prelegeri r\zboinice, solicitând solda]ilor s\i în
diversele reformul\ri laconice ale unuia [i acela[i lucru,
100 de scalpuri naziste, pentru c\ asta fac cei opt Basterds,
ucid nazi[ti în spatele liniilor inamice, care cu cu]itul
care cu bâta de baseball. {i Aldo Raine are porecla lui,
Aldo Apa[ul, de unde [i tradi]ionala scalpare a victimelor,
iar locotenentul î[i propune s\ ob]in\ printre germani
o popularitate gore [i s\ fac\ din echipa sa o echip\ de
vedete cântând la bât\, sergent Donnie Donowitz (Eli
Roth) zis [i The Jew Bear, cu]it, Stiglitz (Til Schweiger)
[i mitralier\, restul membrilor orchestrei. Abunden]a de
porecle ne introduce pe u[a din fa]\ în lumea pulp-urilor,
iar Tarantino ne ofer\ întregul meniu. Putem vedea ]este
zdrobite, membre împr\[tiate, trupuri care pocnesc
sub gloan]e ca pop cornul, gâturi sec]ionate regulamentar,
boa[e ciuruite, sugrum\ri de efect, etc., adic\ tot ceea
ce onomastica frustr\ a echipei recomand\. Pulp-ul este
u[or de recunoscut [i printre qui pro quo-uri [i lovituri
de teatru, printre potriveli [i îns\il\ri, povestea sare
din cataract\ în cataract\ aproape la nimereal\. Nu
inten]ionez s\ povestesc filmul, nara]iunea fiind nu prea

grozav îns\ilat\, îns\ aceasta abia dac\ mai conteaz\.
Filmul atrage aten]ia asupra teatralismului s\u insinuant
care asemeni unui ventriloc împrumut\ voci [i atmosfer\
din vasta istorie a cinematografului. Aluziile curg în
aceast\ direc]ie, este pomenit, spre exemplu, celebrul
regizor G.W.Pabst al c\rui film de aventuri, The
White Hell Pitz Palu (1929), apare în micul cinematograf
patronat de Madame Minnieux, dar [i produc\torul David
O. Selznick cel care a produs multiplu-oscarizatul Pe
aripile vântului (1939), dar [i primul film intrat în America
al lui Hitchcock, Rebecca (1940).  Agentul de leg\tur\,
actri]a Bridget von Hammersmark ( Diane Kruger), ofer\
îns\ pre]ioasa informa]ie c\ ini]ial Goebbels [i apoi Hitler
vor lua parte la proiec]ia triumfalist propagandistic\,
Mândria na]iunii, cu un erou german jucând în film ceea
ce reu[ise s\ fac\ în realitate, s\ doboare ca lunetist
300 de americani, niciunul în plus, niciunul în minus.
Opera]iunea pe care o pun la cale Tic\lo[ii se va numi
„Opera]iunea Kino” [i ea vizeaz\, desigur, uciderea
lui Hitler [i a acoli]ilor acestuia. Unul dintre solda]ii
britanici trimi[i s\ înso]easc\ comandoul este un critic
de film familiarizat cu cinematografia german\, lt. Archie
Hicox (Michael Fassbender), a[a cum tân\rul erou
german, Fredrick Zoller (Daniel Brühl), este [i actor [i
în acela[i timp un cinefil familiarizat nu numai cu
cinematograful german, dar [i cu cel francez [i american,
prin urmare un movie star în toat\ splendoarea lui. Pe
ecran, soldatul german ucis de c\tre r\zbun\toarea Judit\,
Shosanna, apare prins într-un fermec\tor gros-plan
continuând s\ ucid\ americani cu precizia unei ma[ini
de cusut, americani care se în[ir\ ca vr\biile pe sârm\
pentru a fi lichida]i de astu]iosul snipper. Prietenul
Shosannei declan[eaz\ un incendiu în spatele pânzei
ecranului într-un moment climactic în care Shosanna
apare înregistrat\ pe ecran, ca o Valkirie, o imagine
faustic\ desprins\ parc\ din filmele lui Murnau.  Pe
fundalul de fl\c\ri, Shosanna î[i profereaz\ apocaliptic
amenin]\rile în timp ce Hitler [i Goebbels tremur\ din
încheieturi. De altfel, apari]ia lui Hitler în al doilea episod
al filmului care îl aminte[te pe Charlie Chaplin cu
Dictatorul (1940) este de un comic nebun. F\când o criz\
de isterie determinat\ de popularitatea macabr\ Tic\lo[ilor,
Hitler le taie publicitatea ca un director de televiziune
ordonând pur [i simplu s\ nu se mai vorbeasc\ despre
ei. Dovad\ c\ în cinematografia postmodern\ a lui
Tarantino anything goes; atentatul împotriva lui Hitler
reu[e[te în aceast\ istorie paralel\ [i dictatorul cu întreg
staful o iau pe coaj\. Aceasta [i pentru c\ ofi]erul SS
Hans Landa care prinde i]ele complotoului  se decide s\

schimbe cursul istoriei dezertând la americani [i
comandându-[i prin telefon la înaltul comandament al
armatei americane o vil\ pe insula Nantucket [i exonerarea
sa de orice vin\, ceea ce nu-l împiedic\ pe lt. Aldo s\-i
tatueze o zvastic\ pe frunte. {i a[a se scrie istoria dup\
Tarantino cu un Hitler isteric asasinat într-un cinematograf
de mâna a doua unde rula filmul Mândria na]iunii al
c\rui erou murea cu un etaj mai sus în sala de proiec]ie.
De departe, Christoph Waltz este rermarcabil în rolul
poliglotului Lt. Col. Hans Landa, un fel de Sherlock
Holmes nazist, care de altfel se [i recomand\, mai degrab\,
ca detectiv. Atrocit\]ile comise de acesta risc\ s\
treac\ pe un plan secund datorit\ aptitudinilor filologice
corelate cu cele detectivistice, iar Tarantino îl salveaz\
ultimativ. De altfel, cele mai reu[ite scene din film îl
au ca protagonist, la care a[ ad\uga f\r\ ezitare scena
din tavern\ unde tot problemele filologice, de accent
[i cultur\ german\, se afl\ în prim planul unei discu]ii
între Tic\lo[ii deghiza]i în ofi]eri germani [i ofi]erul SS
care prinde din zbor impostura conducând propriul
s\u joc detectivistic. Baia de sânge care urmeaz\ nu mai
reu[e[te s\ ridice nivelul scenei de teatru pe care se
afl\ ace[ti remarcabili actori, plus un critic de film, pentru
c\ Tarantino nu face altceva decât s\ sublinieze conven]iile,
s\ denundeze procedeele, s\ reduc\ teatrul de r\zboi
la teatru pur [i simplu. Orice judecat\ de ordin etic cade,
în slujba binelui sau a r\ului, personajele conteaz\
prin talentul de a se face remarcate în rolul în care au
fost distribuite cu ticurile [i expresiile lor favorite. Cu
ajutorul lor po]i da oricând o alt\ versiune istoriei [i
privit prin compara]ie cu un film recent, Valkyrie (2009)
al lui Bryan Singer relatând povestea atentatului e[uat
al lui Claus von Stauffenberg jucat de un Tom Cruise
cu rictusul lipit de fa]\, realizezi diferen]a enorm\ fa]\
de filmul lui Tarantino care se joac\ cum vrea el cu
istoria. De fapt, re]eaua „intertextual\” de aluzii [i trimiteri
precise creeaz\ acest spa]iu ludic unde fiecare î[i face
num\rul favorit. F\r\ aceaste rapeluri culturale la istoria
cinematografiei, precum [i f\r\ presta]ia remarcabil\ a
actorilor cu momentele de teatru în teatru [i film în film,
Inglourious Basterds se împ\rt\[e[te din mentalitatea
unui juc\tor de Call of Duty care pe lâng\ jocul propriu-
zis se mai delecteaz\ [i cu povestea servit\ la pachet.
Trebuie s\ recuno[ti acestui film, în special calitatea
scenelor de teatru sau de film în film, un fel de petite
histoires delicioase, neverosimile, împ\nate cu scene
gore, în raport cu acele grandes histoires despre care
vorbea Lyotard în Condi]ia psotmodern\. Aceste
„mici istorii” func]ioneaz\ independent de plot, de
deznod\mânt, [i fiecare, în sine, este lucrat\ ca o mic\
bijuterie cu o aten]ie maniacal\ la detaliu. Probabilitatea
ca ele s\ respecte adev\rul istoric este minim\, [i la un
moment dat o spune chiar colonelul Landa, probabilitatea
ca un fanatic ofi]er SS cu o groaz\ de crime la activ s\
dezerteze la americani este de una la un milion. Tarantino
ca [i Landa o alege tocmai pe aceea. Dincolo de scenele
remarcabil realizate, filmul este o cacealma, o tochitur\
pulp, în care morali[tii risc\ s\-[i piard\ dantura
pentru c\ nicio moral\ nu iese la suprafa]\. Pentru
Tarantino totul este cinema, adic\ fic]iune, iar în cinema
totul este posibil. Chiar [i Tarantino. 

Carnavalul
Tarantino

Tic\lo[ie f\r\ glorie (Inglourious Basterds, 2009).
Regia: Quentin Tarantino. Cu Brad Pitt, Eli Roth.
gen: Ac]iune, Aventuri, R\zboi. Durata: 152 minute.
Premiera în România: 04.09.2009. Produs de: Lawrence
Bender Production. Distribuit în România de: RO Image
2000.
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a prima expozi]ie a societ\]ii, Luchian particip\

cu peste dou\zeci de lucr\ri [i chiar stîrne[te

discu]ii aprinse în pres\ din pricina caracterului

original [i modern al acestora.

N 1896, împreun\ cu mai mul]i colegi, {tefan
Luchian se retrage de la expozi]ia oficial\, iar la
2 mai, acela[i an, în imobilul cu num\rul 12 din
str. Franklin, particip\ la prima Expozi]ie a arti[tilor
independen]i, al c\rei manifest îl [i semneaz\
al\turi de Al. Bogdan-Pite[ti, Nicolae Vermont [i
Constantin Artachino. De altfel, Bogdan-Pite[ti

chiar îl prezint\ pe Luchian în Revista Oriental\ ca fiind
„un spirit liber, nutrind idei revolu]ionare“. Pentru a
nu dezmin]i aceast\ caracterizare, el se manifest\ multiplu
[i, de multe ori, paradoxal. Particip\ la decorarea unei
cîrciumi artistice la Bragadiru, este în primele rînduri
ale unui concurs al velocipedi[tilor, contracteaz\ zugr\virea
unei biserici de la Alexandria [i a uneia din Tulcea,
începe s\ frecventeze asiduu salonul literar al lui Macedonski
[i se num\r\ printre membrii fondatori ai Societ\]ii
Ileana, consecin]\ institu]ional\ a expozi]ei Arti[tilor
Independen]i. La prima expozi]ie a societ\]ii, Luchian
particip\ cu peste dou\zeci de lucr\ri [i chiar stîrne[te
discu]ii aprinse în pres\ din pricina caracterului original
[i modern al acestora. În 1898 o cunoa[te, în timp ce
picta biserica din Alexandria, pe Cecilia Vasilescu, o
tîn\r\ din ora[ c\reia Luchian îi d\ lec]ii de pictur\ [i de
care îl va leaga o iubirea aprig\ [i serioas\, cu perspective
matrimoniale, rev\rsat\ într-o bogat\ coreponden]\ pe
durata a mai bine de un an. În iarna aceluia[i an, cînd
proiectul matrimonial p\rea a da un sens nou vie]ii
artistului, infec]ia latent\,  pe care pictorul o contractase
probabil la Paris [i o consolidase apoi prin spa]iile eleusine
ale Bucure[tilor, izbucne[te devastator, ca o inflama]ie
cu abcese la gît,  [i îl ]ine la pat mai bine de trei s\pt\mîni.
În prim\vara anului urm\tor, sufer\ prima recidiv\, i
se scoate la vînzare casa de pe Kiseleff [i rateaz\ definitiv
proiectul matrimonial cu Cecilia Vasilescu. Particip\,
îns\, cu dou\ uleiuri [i cinci pasteluri la Expozi]ia arti[tilor
în via]\, iar dintre pasteluri, dou\ îi sînt selectate pentru
Expozi]ia Universal\ de la Paris, care se va deschide
în anul 1900. Acest an va fi, de altminteri, unul foarte
fertil pentru fenomenul artistic românesc [i unul semificativ
pentru Luchian. Acum se concretizeaz\ participarea
sa la marea expozi]ie de la Paris, apare revista
„Ileana“, cea mai important\ [i mai spectaculoas\ dintre
publica]iile de acest tip de la noi, în redac]ia c\reia lui
{tefan Luchian îi revine responsabilitatea artistic\ –
de altfel, coperta primului num\r este realizat\, în stil
Art Nouveau,  chiar de c\tre el –, a[a cum cea literar\
îi revenea unui alt spirit Art nouveau, poetului {tefan
Petic\, cel specializat în arabescuri florale. Tot acum, la
Ateneu se deschide o important\ expozi]ie Grigorescu,
iar acest eveniment va consfin]i cota maxim\ a gloriei
celui mai admirat [i mai iubit dintre arti[tii români din
toate vremurile. De[i în plin\ tinere]e, abia ajuns la vîrsta
crucific\rii, Luchian se înscrie definitiv pe dou\ trasee
perfect adverse: în vreme ce biologic evoluez\ galopant
c\tre mortificare [i disolu]ie, în ceea ce prive[te energia
creatoare el este, cel pu]in deocamdat\,  într-o form\
jubilatorie [i exploziv\. Atît în ceea ce prive[te munca
propriu-zis\, cît [i activitatea expozi]ional\ [i prezen]a
public\, perioada care urmeaz\ este foarte bogat\ [i,
în ciuda unor tot mai mari dificult\]i pe care i le creeaz\
reecidivele bolii, inexplicabil de mobil\. Paralizat
temporar, înainte de a fi ]intuit definitiv la pat, internat
prin diverse spitale [i, mai apoi, întîmpinînd mari dificult\]i
la deplasare, el este totu[i de o incredibil\ mobilitate,
fiind de reg\sit la mai multe adrese într-un interval scurt,
sau c\l\torind, cu scopuri curtative, cînd în sta]iuni
montane, cînd pe malurile m\rii. Prime[te comenzi [i
particip\ la expozi]ii în ]\r\ [i în str\in\tate, se apropie

de Virgil Cioflec  [i este din ce în ce mai prezent în
paginile presei culturale. În pofida sl\biciunii sale organice,
din ce în ce mai acuzate, mi[c\rile lui suflete[ti îi reflect\
pertfect vîrsta interioar\ [i inepuizabila disponibilitate
creatoare. Ca o incarnare mitic\ a principiului creativit\]ii,
Luchian se împu]ineaz\ organic pe m\sur\ ce se exteriorizeaz\
[i se exprim\ în ordine spiritual\. Smulse parc\ din
propria sa existen]\, ca un factor de echilibru în absolut,
operele sale ]in în cump\n\ entropia fiin]ei sale determinate
[i ireversibila disolu]ie fiziologic\. Imobilizat în pat în
ultimii ani, cu func]iile mecanice suspendate pîn\ în
pragul încremenirii, el mai tr\ie[te doar pîn\ î[i vede
fratele mai mic, pe Anibal, stingîndu-se de ftizie.
Apoi, în vara lui 1916, îl urmeaz\ [i el, cu doi ani înainte
de a împlini jum\tate de secol, cu alte cuvinte vîrsta
deplinei maturit\]i. Este înmnormîntat în ziua de 30
iunie, la cimitirul Belu, iar în zilele care urmeaz\ prieteni
precum Adrian Maniu, Francisc {irato, Tudor Arghezi
etc. îi deplîng dispari]ia [i încearc\, fie [i în fug\, s\-i
fixeze reperele posterit\]ii. Abia peste opt ani, în
1924, prietenul s\u Virgil Cioflec va publica monografia
Luchian, prima lucrare de acest fel care i-a fost închinat\. 

În ciuda acestei existen]e fr\mîntate [i scurte, a risipei
de sine [i a unei recept\ri nu din cale-afar\ de precoce,
uneori, s-ar putea spune, chiar ezitante, {tefan Lu-
chian nu poate fi socotit, totu[i, un nedrept\]it. Dru-
mul lui a fost ascendent, iar autoritatea sa public\ s-a
construit cu destul\ rigoare. Din ce în ce mai insistent,
el a fost a[ezat al\turi de Grigorescu [i de Andreescu,
ceea ce  nu este pu]in lucru pentru un tip de artist care
[i-a afirmat de la bun început independen]a de ac]iune
[i curajul de a gîndi liber. Privit, îns\, într-o perspectiv\
mai larg\, pictorul nu poate fi definit doar prin vecin\t\]i
autoritare. Chiar dac\ el conciliaz\, într-un mod de multe
ori surprinz\tor, pulsiunile jubilatorii, uneori cu o evident\
not\ de frivolitate, ale picturii grigoresciene, cu melancoliile
grele, cu acel fream\t al materiei vii [i al geologiei înse[i,
din viziunea lui Andreescu, orizontul lui Luchian nu
se opre[te aici. Format într-un moment al marilor experien]e
din spa]iul artistic european, în care gra]ia Art nouveau-
lui, autonomia limbajului de tip impresionist [i cercetarea
analitic\ a formei, a suprafe]ei [i a volumului deopotriv\,
din perspectiv\ cézannian\, Luchian recepteaz\ aproape
toate provoc\rile timpului. Martor [i, pîn\ la un punct,
chiar actor al acestor fr\mînt\ri, el [i le însu[e[te,oarecum,
pe fiecare în parte,  dar nu se fixeaz\ pîn\ la epuizare
într-una singur\. Interesul s\u major nu este de ordin
exterior, el nu ]ine, a[adar,  exclusiv de provoc\rile
limbajului, ci este mai degrab\ unul care prive[te obsesiv
interioritatea, mi[c\rile suflete[ti [i valorile imponderabile
din cîmpul sensibilit\]ii. Luchian este incapabil s\ exprime
f\r\ s\ m\rturiseac\, sau, cu alte cuvinte, s\ demonstreze
f\r\ s\ comunice. Oricît\ libertate ar avea în exprimare,
[i oricît interes ar manifesta pentru o modalitate sau alta
de organizare a imaginii, el r\mîne fundamental un
barometru al infinit\]ii de nuan]e pe care sensibilitatea
uman\ le îmbrac\ în diversele ipostaze ale existen]ei
individuale [i colective. De la scenele sociale [i de la un
militantism discret sau explicit, la arabescurile [i conturele
Art Nouveau, de la exploziile cromatice, de un barocism
înv\luit într-o aur\ eteric\ [i diafan\, la fragmentarea
luminii în pete mari, [i pîn\ la sinteza absolut\, aproape
de economia ultim\ a hieroglifei extrem orientale din
L\utul, mecanica interioar\ a picturii lui Luchian nu
sufer\ modific\ri majore. Indiferent de coduri [i de
conven]ii estetice, c\utarea lui profund\ [i aspira]ia
absolut\ sunt circumscrise unui reper unic: miracolul
existen]ei [i bucuria infinit\ a con[tiin]ei acesteia. 

{tefan Luchian sau 
melancoliile unui ,,spirit liber...“

~n gr\din\, pastel

Doroban], tu[ [i acuarel\

Vas cu garoafe, ulei pe carton
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AT| un document de excep]ie. Aceste „carnete
ale unui amant b\trân“ nu erau destinate
tiparului. Marcel Mathiot le-a scris cu o consecven]\
incredibil\, de la vârsta de [aisprezece ani [i
pân\ la moartea lui, la nou\zeci [i trei de
ani. Era propriul s\u cititor, g\sind în textul
s\u motive de a tr\i mai intens. Astfel, pe 11
iulie 2003, noteaz\: „Mi se întâmpl\ uneori s\

m\ întreb de ce continui s\ scriu aceste carnete.
Primele, pe care le numeam agende, cele dintre 1927
[i 1931, îmi sunt cele mai dragi, pentru c\ m\ fac
s\-mi retr\iesc tinere]ea naiv\ [i lipsit\ de griji.“ 

Cartea red\ mai ales ultimele patru decenii
consemnate în scris de Marcel Mathiot.

La 23 ianuarie 2000, dup\ [aizeci [i opt de ani de
via]\ conjugal\, Marcel redevine „celibatar“ („Detest
cuvântul v\duv, ca pe acela de nor\“) [i ridic\
v\lul de pe leg\turile lui amoroase, nu pu]ine [i atât
de durabile. „Nu mai am nimic de ascuns, pot s\ spun
[i s\ scriu ce doresc.“ 

Descoperim un so] infidel [i cam la[, dar un amant
fidel [i irepro[abil. Dup\ moartea so]iei legitime,
Geneviève, toate alearg\ la el: Hélène, „marea iubire
a vie]ii mele, singura adev\rat\“; Mado, „cea mai
apropiat\, cea mai carnal\“; Lili, „cea mai inteligent\,
cea al\turi de care a[ fi putut tr\i ra]ional“; Louise,
„care mi-a f\cut o nea[teptat\ declara]ie de
amor“, fiecare întrupând o fa]et\ a iubirii perfecte
la care viseaz\ Marcel. 

Carnetele r\stoarn\ imaginea asexuat\ a vârstei
a patra, v\zut\ de obicei doar prin prisma patologiei.
„Doresc s\ devin centenar? Nu neap\rat. Am chef
s\ mor? Deloc.“ 

Marcel refuz\ hainele b\trâne]ii. Refuz\ s\ fie
în]elept. Din contr\, e mai viu, mai seduc\tor, mai
viril decât la dou\zeci de ani. Are o memorie excelent\.
La nou\zeci de ani, via]a lui sexual\ [i sentimental\
este exuberant\. 

Clarie HAUTIER, Bernard FILLAIRE 
13 iunie 2008 

28 iianuarie 22000 

MMaammiiee aa sscc\\ppaatt 

„Oricine [i-ar dori o moarte ca a ei“, mi se spune.
Mamie a fost cru]at\ de nop]ile interminabile din spital,
de umilin]ele fizice impuse de excre]ie, sudoare,
urin\, fecale, de tot ce îndur\ bolnavii ]intui]i la pat.
Dup\ o „b\trâne]e frumoas\“, Mamie a avut, s-ar spune,
o „moarte frumoas\“. 

De mai mul]i ani, nu mai aveam cu ea decât rela]ii
de afec]iune, ca între mam\ [i fiu. Am avut, îns\, amante.
Trupul femeii m-a r\scolit întotdeauna. Se întâmpla s\
nu doresc decât s\ posed o femeie. Odat\ dorin]a satisf\cut\,
fugeam… Iubirea-pasiune, total\, n-am cunoscut-o decât
cu Hélène. 

Azi diminea]\, m-am întâlnit din nou cu Mado,
amanta mea de optzeci [i doi de ani. Am avut un
raport sexual reu[it, mult mai reu[it decât în tinere]ea
noastr\. Când ne-am întâlnit prima oar\, în 1946, ea
avea dou\zeci [i [ase de ani, eu treizeci [i [ase. Nu
consideram c-o în[el pe Mamie, pe care o iubeam în
alt plan. Oare îmi g\sesc scuze prea u[or? 

La prânz, am mâncat, singur, la c\minul Bellefontaine.
Se poate mânca acceptabil, dac\ m\ ]in deoparte de to]i
b\trânii \ia! 

În Courrier de l’Ouest, reg\sesc un articol despre
Mamie: 

„Pe 1 octombrie 1929, a sosit la Beauvau unde-l
va întâlni pe so]ul ei, M. Mathiot, înv\]\tor în satul
Marcé, al\turi de care va tr\i [aizeci [i [ase de ani.
«Localnicii m-au primit foarte bine, ni se dest\inuie Dna
Mathiot, brutarul îmi aducea butuci înc\lzi]i în cuptor
ca s\-mi înc\lzesc patul înghe]at. Eram invitat\ la prânz
[i la cin\. Iar pentru c\ numele meu polonez era prea
greu de pronun]at pentru ei, s\tenii îmi spuneau Kiki.»“ 

27 mmartie 22000 

„„MMaaii rr\\uu ddeeccââtt ss\\ ffiiii ssiinngguurr eessttee 
ss\\ nnuu ppoo]]ii ffii ssiinngguurr““ ((MMoonnttaaiiggnnee))

1982: e momentul marii iubiri, pierdut\ în 1940 [i
reg\sit\ în 1980. Pentru a doua oar\, voiam s\
divor]ez ca s\ tr\iesc cu Hélène. Era a doua criz\ din
via]a noastr\ conjugal\. {i, din acelea[i motive, nu-mi

p\r\seam so]ia, care m\ iubea doar pe mine [i n-ar fi
supravie]uit singur\, p\r\sit\. În timpul celor dou\ crize,
copiii nu erau la mijloc: în 1940, nu-i aveam înc\; în
1980, erau adul]i, la casele lor. 

Tot carnetul din 1982 e plin cu fraze furioase pe care
mi le adresez mie însumi, pentru c\ acceptasem c\s\toria.
F\r\ s\ am vreo obliga]ie, mi-am pierdut bunul cel
mai pre]ios al vie]ii: libertatea! Mi-am pus gâtul în jug
din prostie. Eram furios. „Dac\ a[ fi comis o crim\,
sc\pam cu dou\zeci de ani de pu[c\rie. M-am condamnat
pe via]\ din prostie.“ 

29 mmartie 22000 

UUllttiimmuull ssllooww 

L-am dansat cu Hélène la Edorado, un cabaret dansant
de pe bulevardul Strasbourg, sau la Cupol\, în Montparnasse.
Era în 1984. Eu împlinisem [aptezeci de ani, ea
[aizeci [i doi – eram atât de tineri! R\m\sesem copiii
care se iubesc, cei care în 1940, profitând de black-
out, se s\rutau la por]ile nop]ii. Oare am fost vreodat\
b\trân? Ne priveam în oglinzi – un cuplu de îndr\gosti]i
ce „nu vedeau nimic în jurul lor“, ca în cântecul „Bal
perdu“. Aveam, pentru vecie, dou\zeci de ani. Eram
ridicol [i nebun de fericire. Eram nebun de iubire, [i era
bine, „era minunat, minunat“, ca în roman]ele de mahala. 

UUnn vviiss ccuu ttrreeii pp\\rr]]ii 

Sunt într-un soi de magherni]\, un hotel în care totul
e murdar, livid, d\r\p\nat. Cum am ajuns aici? U[a abia
se ]ine într-o balama. Întreb unde e toaleta: sunt îndrumat
de-a lungul unor înc\peri joase, afumate, în care in[i
grosolani beau [i joac\ c\r]i. Toaleta e în fundul unui
maidan. Nu vreau s\ r\mân aici, cu cei doi patroni cu
fe]e ro[ii, cu c\rnuri puhave. Ies afar\, e noapte, autobuzele
nu mai circul\, caut o cabin\ telefonic\, dar nu [tiu unde
m\ aflu…

M\ trezesc. 
Visul continu\: am p\r\sit magherni]a. Îi fac o vizit\

lui Hélène care locuie[te al\turi. 
— Cum s\ m\ prezint? Un vechi prieten? 
— Nu spune nimic! 
Apare so]ul. Se uit\ la mine [i întreab\: 
— Ãsta cine e? 
— Trecea pe-aici, l-am invitat la cin\. 
So]ul morm\ie [i nu-mi întinde mâna. Apar mereu

al]i oameni, nimeni nu m\ bag\ în seam\. 
M\ trezesc. 
Este o diminea]\ senin\. Sunt înso]it de un cuplu

tân\r, m\ ajut\ s\-mi caut bagajele în magherni]\. Patronii
sunt dou\ femei cumsecade, clien]ii ni[te cheflii binevoitori.
Pe frontonul hanului e mâzg\lit: „Nu suntem boga]i, dar
lumea r\mâne la noi.“ 

— Cât am de plat\? 
— Nu v\ mai pun la socoteal\ ziua de azi. S\

zicem cincizeci de franci! 
Mi-e ru[ine c\ i-am vorbit de r\u pe oamenii \[tia. 
M\ trezesc din nou. Trecând de la un vis la altul,

n-am p\r\sit magherni]a, dar am trecut din universul
nop]ii la cel al soarelui matinal. 

23 aaugust 22001 

IInnccoommppaarraabbiillaa EEmmmmaa 

Emma e via]a mea. Vorbim îndelung, diminea]a [i
seara, [i tot am impresia c\ nu i-am spus esen]ialul.
Îmi cite[te însemn\rile, o intereseaz\ ce scriu, iar asta
îmi face mult\ pl\cere. Îmi cite[te ce a scris ea îns\[i,

cândva, despre sensul vie]ii ei. Gândirea ei mi se pare
mai profund\ decât a mea. Eu îmi impun s\ scriu o pagin\
pe zi, ceea ce limiteaz\ gândirea încremenind-o într-
un tipar banal. O dat\ în plus, m\ simt inferior fa]\ de
aceast\ femeie, pentru c\ nu m\ pot elibera de cartezianis-
mul funciar al gândirii mele. 

12,30: m\ cuprinde o spaim\ teribil\. O sun pe mobil,
de[i n-ar trebui s-o fac atunci când e la volan. 

—  Sunt la pod, ajung imediat! 
Sose[te! Iat-o! Exist\, nu e o fantasm\. 

25 aaugust 22001 

OO iiuubbiirree nneeccuunnoossccuutt\\ 
llaa nnoouu\\zzeeccii ddee aannii 

Ieri sear\ am vorbit îndelung, [i din nou azi diminea]\.
E o zi superb\ de var\. Ce fericire! Îmi pun întreb\ri
în leg\tur\ cu sexualitatea Emmei. În noaptea nun]ii a
fost virgin\, pentru c\ nu cedase nici unui b\iat, de[i
nu-i lipseau pretenden]ii. Rela]iile sexuale cu so]ul ei
nu i-au adus pl\cere sexual\, iar cele cu al doilea b\rbat
din via]a ei – [i mai pu]in. A cunoscut orgasmul? Nu e
prea sigur\. 

Ne-am s\rutat; p\rea s\-i plac\. 

26 aaugust 22001 

RReellaa]]iiii aammoorrooaassee ccuu EEmmmmaa 

Emma m\ aduce la Contigné s\ petrecem sfâr[itul
de s\pt\mân\. Cin\m în gr\din\, la lumân\ri. Ne ducem
apoi la culcare. O v\d goal\, îi v\d trupul fin, gra]ios,
ca o statuie de bronz, cu tufa pubian\ marcând izvorul
vie]ii. Nu simt totu[i apetitul erotic pe care-l am când
privesc sânii lui Mado. 

Cu o naturale]e ce m\ farmec\, mi se ofer\… În
semiîntuneric, îi v\d ochii str\lucind vesel, exprimând
o fericire ce r\mâne ingenu\. 

28 aaugust 22001 

PPrriimmaa iiuubbiirree 

Ora 13: prânz la Cupol\. Sunt fericit! Ne desparte
o jum\tate de veac!…

— Tu e[ti prima mea iubire! 
— {i tu! 
Înc\ îmi vine greu s\ cred c\-i adev\rat. M\ gândesc

la scurgerea timpului, sim]it\ mai acut ca oricând, la
scurtul r\stimp de via]\ ce-mi r\mâne. Emma respinge
toate incertitudinile mele, întrez\re[te un viitor de fericire
comun\. M\ las furat de aceast\ speran]\ smintit\, uit
degradarea lent\, dar perceptibil\ a sim]urilor mele,
oboseala picioarelor, mersul împleticit, dificult\]ile de
vorbire. 

29 aaugust 22001 

DDeejjuunnuurriillee îînn aaffaarraa ttiimmppuulluuii 
ccuu ffrruummooaassaa mmeeaa iittaalliiaanncc\\

Înc\ o diminea]\ cu soare de var\, str\lucitor. Trec
pe la Martine, frizeri]a. Arnaud, de[iratul hidalgo cu
picioare de cocostârc, [i Romain, frumu[elul, m\ iau
în balon: 

— V\ duce]i la întâlnire? Cu cine? 
— Cu o femeie. 
— Ne imaginam. {i cum o cheam\? 
— Asta n-am s\ v\ spun. 
— Las’ c\ afl\m noi! 
Ora 13: Emma! O a[teptam, iat-o! Mi se fâlfâie de

opinia public\! Ne s\rut\m pe gur\, ap\sat. 
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AAvvaannpprreemmiieerr\\ eeddiittoorriiaall\\ 

Marcel Mathiot 

Jurnalul unui amant b\trân
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30 aaugust 22001 

SSeemmnnaarreeaa aaccttuulluuii ddee vvâânnzzaarree 
aall ccaasseeii ddiinn CCoonnttiiggnnéé 

S-a petrecut corect, cu bun\ dispozi]ie. Notarul nostru
obi[nuit era înlocuit de un confrate ager [i surâz\tor.
Apare Emma, cu notarul ei. Este o alt\ Emma, necunoscut\,
grav\, aproape sever\. Oare pe ea o iubesc? Ne-am iubit
noi aievea? Am dormit împreun\? Nu-mi vine s\ cred. 

Ni se cite[te actul…Semn\m: Emma devine proprietara
casei „noastre“. Gata, s-a terminat! 

Când ajung acas\, m\ apuc\ o spaim\ subit\. Din
fericire, m\ sun\ Emma, afectuoas\, îndr\gostit\.
Simt c\ m\ inund\ un val de fericire, veselia revine.
Vorbim la telefon disear\, la ora 11. 

2 sseptembrie 22001 

NNuu vvooii aavveeaa nniicciiooddaatt\\ ccuurraajjuull 
ss\\ ttrr\\iieesscc lliibbeerr 

La telefon: Hélène! Voce trist\, lipsit\ de speran]\.
Ce departe este de mine! O iubire moart\ pe care nu
credeam s-o v\d murind vreodat\. Dar a ap\rut Emma
[i toat\ via]a mea dinainte mi se pare searb\d\. O sun:
mobilul ei r\mâne mut! Mi-a spus: „La ora 10,30, la
Contigné.“ Pân\ atunci va fi o ve[nicie, [i mi se face
team\. 

Pe 10 septembrie, am opera]ia de cataract\. Dac\ nu
m-a[ trezi din anestezie, Emma n-ar mai vedea cum
m\ ramolesc, cum toate sim]urile m\ las\ progresiv.
A[ vrea s\ mor înainte s\ ajung un b\trân…

7 sseptembrie 22001 

ÎÎnnggrriijjoorraarree ppeennttrruu EEmmmmaa 

O sun pe Emma. Îi aud vocea! Din lumea platitudinilor
sufocante, trec în cea a inteligen]ei sclipitoare. Îmi fac
griji pentru ea. Cum va putea picta în [coala aceea veche,
glacial\ în timpul iernii? Trebuie s\ existe aparate de
înc\lzit mai eficiente. O s\-i ofer unul, pl\tit din banii
ei, pentru c\ am primit un procent din suma primit\ pe
cas\. Aparent, îi fac un cadou, în realitate, cea care pl\te[te
este ea. A[ fi fericit s-o [tiu la cald, [i îmi fac o pl\cere
f\când pe generosul. 

13 sseptembrie 22001 

TTrreebbuuiiee ss\\ ppll\\ttiimm ffeerriicciirreeaa ccuu ssppaaiimmee?? 

De pe 8 septembrie nu mai scriu, i-am încredin]at
Emmei carnetul. Am fost internat în clinica Espérance
pentru o opera]ie de cataract\ la ochiul stâng. Luni, 10
septembrie, opera]ie f\r\ probleme, dup\ care nu m\
doare nimic. Constat o acuitate vizual\ cum n-am avut
niciodat\. M\ uit la cl\direa de peste drum [i o v\d cu
o claritate uluitoare. E de necrezut! 

Mar]i 11 septembrie, ies din spital, liber, u[or, apoi
iau masa cu Catherine la Cupol\! Via]a este o bucurie!
{i tot mar]i, 11 septembrie, pe la ora 15: oroare,
co[mar de neimaginat. Avioane sinuciga[e distrug
cele dou\ turnuri World Trade Center, centrul mondial

al afacerilor, [i Pentagonul, centrul super-ap\rat al armatei
americane. 

23 iiulie 22002 

„„SSuunntt ffeerriicciitt\\ cc\\ iiuubbeesscc 
[[ii cc\\ ssuunntt iiuubbiitt\\““ 

A[a îmi scria Kiki pe 20 iulie 1932, pe când îmi
terminam serviciul militar la plutonul EOR (Elevi Ofi]eri
în Rezerv\), la Vincennes. Ne iubeam sincer [i abia
a[teptam s\ tr\im împreun\. Întâlnirile noastre nu erau
totdeauna comode. Uneori, voiam s-o rup cu ea. Apoi
o întâlnesc la Tours [i „ne iubim toat\ noaptea, cu patim\“.
Vreau totu[i s-o p\r\sesc, con[tient ce via]\ m\ a[teapt\.
Mi-e ru[ine [i mil\… Pe 2 iulie o întâlnesc la Saint-
Avertin. Miracol! Cedez! „Kiki a amenin]at c\ se va
sinucide!“ Ne scriem împreun\ cererea pentru posturi
în anul [colar 1932. M\ întorc la Vincennes fericit; pân\
la c\s\torie, m\ simt liber s\ fac amor cu cine vreau!
Ciudat, „aspir la o via]\ plin\ de afec]iune, tihnit\ [i
pl\cut\“, [i în acela[i timp m\ culc f\r\ remu[c\ri cu o
dam\ mai coapt\, frecventez un bordel de pe Rue d’Athènes,
[i m\ topesc la vederea unor sâni mula]i de pulover! 

Duminic\ 17 iulie 1932, îndr\gostit din nou de Kiki,
logodnica mea oficial\, m\ urcam în trenul de Paris ca
s\-mi termin serviciul militar…

17 iiulie 11932 
Atunci am avut aventura aceea delirant\: în tren,

remarc o dam\ ceva mai coapt\, îmbr\cat\ în negru,
pe buzele c\reia, la r\stimpuri, plute[te un surâs încurajator.
Poart\ o rochie elegant\, inele [i coliere… Ei bine, ce-
mi trece prin cap? De ce n-a[ face pe „pe[ti[orul“ –
mai ales în vremuri ca astea, când lipsa de numerar
îmbrac\ o form\ acut\. 

Ne apropiem de Saumur [i, în timp ce ne ar\t\m
interesa]i de peisaj, începem manevre prin care ne apropiem
picioarele [i mâinile. 

La Tours, atingerile devin mai îndr\zne]e, [i, cu
ajutorul unor glume]i din compartiment, intr\m în vorb\. 

La Blois, am reu[it deja s\ schimb\m cuget\ri
arheologice [i mângâieri mai precise. 

La Orléans, aflu c\ so]ul damei e concentrat pentru
câteva luni în Larzac1. {i c\ femeia este liber\ ca pas\rea
cerului. 

C\l\toria pân\ la Paris devine un supliciu; deja nu
mai are mare lucru s\-mi refuze. {i, în ciuda aglomera]iei,
încep s\-i cunosc anatomia de o manier\ satisf\c\toare. 

La gara Orsay, s\rim într-un taxi. 
Place Clichy: cin\m la iu]eal\ (sângele începe s\

fiarb\) într-un bar foarte [ic (pl\te[te ea, fire[te!), apoi
urc\m într-o camer\ [i, pe întuneric, urmeaz\ o partid\
de sex îndr\cit\. Pot spune c\ era expert\ – [i foarte
amorezat\! Modestia mea e pus\ la grea încercare:
sunt „pe[ti[orul“ visat! Jean Mimil, sluga dumneavoastr\,
Madam. 

26 ffebruarie 22003 

PPee vvrreemmeeaa aacceeeeaa 

Pe vremea aceea, tinerii nu se tutuiau, nu intrase înc\
în obicei. M\ adresam cu „dumneata“ prietenelor mele
[i chiar, o vreme, prietenului meu Péron. Nu se
practica „ag\]atul“, ne vorbeam din priviri, din surâsuri.
În schimb, ne scriam cu u[urin]\, chiar dac\ ne
vedeam în fiecare zi. M\ tutuiam cu prietena mea Andrée
Dumonter, o fat\ dezghe]at\ pe care o consideram mai
mult un fel de mentor. „Mathiot, nu te mai juca, micu]ule,
cu focul!“ 

1 mmartie 22003 

MMii-aauu uucciiss aarrbboorriiii 

Opre[te-]i, p\durare, toporul ridicat, 
Nu lemne sunt acelea pe care le-ai t\iat! 
Nu vezi cum curge sânge, chiar f\r\ încetare? 
E-al Nimfelor aflate subt aspra coaj\ tare. 
[…]
Adio, codru verde, acum sortit s\ moar\ […]2

În 1560, Ronsard plângea arborii doborâ]i în p\durea
Gâtine. 

La fel, în 2003, eu plâng p\durile care d\deau
via]\ peisajului meu. Nu mi-au l\sat decât trunchiuri
goale [i negre. 

„Nu mai putea]i a[tepta pân\ mor?“ 
Nu voi mai revedea frunzuli]a aceea, prima care ie[ea

din mugur pe creanga cea mai de sus, vestind prim\vara,
ultima care c\dea în noiembrie. Nu voi mai revedea
coroanele de frunze zb\tându-se frenetic în zilele furtunoase. 

Va aduna cineva frunzele moarte în toamna asta?
Poate c\ vom pleca odat\. Iar vântul toamnei va m\tura,
în gr\dina amintirilor, visele de iubire care-au fost via]a
mea zvânturatec\. 

12 mmartie 22003 

1111 nnooiieemmbbrriiee 11997799 

La Contigné, 11 noiembrie era s\rb\torit prin pomenirea
celor treizeci [i doi de eroi mor]i pentru patrie. 

Nimeni nu contesta aceast\ apologie a mor]ii
eroice cultivat\ de „oameni respecta]i care pornesc
r\zboaie aberante în saloane aurite“ (Cavanna). Nici
m\car eu! Mi-a trebuit ceva timp ca s\ reflectez la aceast\
chestiune. De obicei, ceremonia era prezidat\ de primarul
Jean Foyer. Primarul se înfoia mar]ial [i r\cnea: „În
memoria mor]ilor no[tri, pentru onor!“ Unica trompet\
din sat r\suna. Se în[irau cele treizeci [i dou\ de
nume, urmate de „Mort pentru Fran]a!“, se depunea o
coroan\ de flori, [colarii intonau Marseieza, dup\ care
lumea se risipea voioas\ prin cârciumi. 

Pe 11 noiembrie 1979, Jean Foyer fiind absent,
mi-a revenit onoarea, ca prim-adjunct, s\ prezidez
ceremonia. Care, de data asta, s-a consumat f\r\ apel
sfor\itor al mor]ilor [i f\r\ trâmbi]e. 

„V\ invit s\ p\str\m un minut de reculegere, le-am
spus celor prezen]i, s\ ne gândim la cei ale c\ror nume
sunt s\pate pe acest monument, la tinerele vie]i care
puteau fi consacrate familiei, iubirii [i copiilor, dar care-
au fost sacrificate pentru ambi]ii nes\buite [i interese
financiare, în dispre]ul celor umili…“ 

Acest discurs destul de scurt a surprins asisten]a
obi[nuit\ cu ridicarea în sl\vi a patriotismului [i a
sacrificiului glorios f\cut de eroii no[tri. Remarcasem
numele unuia dintre ei: Marcel Hoctin, dou\zeci de ani,
ucis în fortul Douaumont de la Verdun, unul dintre acele
forturi cucerite [i pierdute de mai multe ori, din
orgoliu na]ional mai mult decât dintr-o necesitate militar\.
M-am gândit la moartea acelui nefericit, hot\rât\ de ni[te
generali piti]i în spatele frontului. 

Ad\ugasem: „Pentru a respecta convingerile religioase
ale celor mai mul]i dintre voi, îi dau cuvântul preotului
vostru ca s\ rosteasc\ o rug\ciune.“ „Nu suntem obi[nui]i
cu un asemenea limbaj omenesc“ mi-a spus o c\lug\ri]\. 

14 mmartie 22003 

EEppiiccuurr llaa ppuutteerree 

Dac\ Epicur,  inocent, dar lucid, ar fi fost la putere
în locul unor in[i foarte [coli]i [i siguri de abilit\]ile
lor politice, el i-ar fi spus lui Ho {i Min, în 1945: „Fran]a,
care e ]ara drepturilor omului, în]elege c\ poporul
vietnamez î[i dore[te independen]a. Ar fi o absurditate
f\r\ margini s\ facem pentru asta un r\zboi, aducând noi
suferin]e [i risipind sume enorme ce ar putea crea
atâta prosperitate. Mai bine s\ r\mânem prieteni [i s\ ne
desp\r]im men]inând leg\turi fructuoase.“ 

Dac\ Epicur [i prietenii s\i Anacreon, Montaigne,
Voltaire, Parny, Bérenger, Anatole France, Alain ar fi
fost la putere, ei ar fi în]eles rapid c\ Algeria, aflat\ între
dou\ ]\ri independente, Maroc [i Tunisia, nu putea r\mâne
o colonie [i c\ nu era nevoie s\ fie s\dit\ ura între
dou\ na]iuni, s\ fie a]â]ate fanatismele religioase.
Dac\ Epicur ar fi fost la putere, r\zboiul Troii n-ar mai
fi avut loc, iar dup\ pacea din 1919 lumea ar fi crezut
în ra]iune, în crearea de interese comune, [i nu în protec]ia
asigurat\ de o linie Maginot cu un flanc deschis. Numai
c\, uite, Epicur n-a absolvit Academia militar\. 

Traducere de Emanoil MARCU 

(Editura Humanitas, Colec]ia Memorii/Jurnale)
__________
1 Baz\ militar\ francez\ de pe platoul Larzac, unde

se f\ceau manevre [i exerci]ii militare. 
2 Elegie despre p\durea de la Gâtine, trad. Alexandru

Rally (în volumul Ronsard, Antologie liric\, ELU,
Bucure[ti, 1967). 27
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EMARCABIL prin opera autobiografic\,
postum\ în cea mai mare parte, [i intrigînd
prin enormitatea cazului, Maurice Sachs,
pe numele adev\rat Maurice Ettinghausen,
n\scut în 1906, mort dup\ toate probabilit\]ile
în 1945, este aproape necunoscut la noi, dup\
cum [i în Fran]a r\mîne un autor pentru happy
few, oricîte analize penetrante i-ar fi fost

consacrate. Evreu care a colaborat cu nazi[tii, homosexual
c\s\torit [i iubit de femei, alcoolic, ho], mincinos [i
escroc, om chinuit ca pu]ini al]ii, Sachs s-a detestat pe
sine, risipindu-[i nepre]uitele daruri [i coborînd în abjec]ie
pîn\ la autodistrugere. Autentic înger c\zut, Maurice
cel tulbure, fascinat de mitul „marelui scriitor“, se
dovede[te mai rezistent decît mul]i provocatori f\r\
substan]\, decît autori considera]i cîndva figuri de prim
plan.

Cel mai celebru volum al s\u, Le Sabbat (Sabatul),
subintitulat Amintiri dintr-o tinere]e furtunoas\, traseaz\
etapele unei existen]e incoerente, pîn\ dup\ vîrsta de 30
de ani: copil\rie nefericit\, planuri m\re]e pentru care
nu e în stare s\ lupte, deziluzii, homosexualitate frenetic\,
alcoolism, escrocherii, furturi, c\deri nervoase [i speran]a
regener\rii. Apari]ia, prev\zut\ pentru toamna lui 1939,
a fost amînat\ din cauza izbucnirii r\zboiului. La data
public\rii, în 1946, cartea are succes. Mai tîrzie, La
chasse à courre (Vîn\toarea cu gonaci) nu mai e scris\
în acela[i registru grav, iar tonul de aici ne face s\ ne
îndoim de sinceritatea dorin]ei de îndreptare afirmate
în Sabat. Dintre c\r]ile ap\rute în timpul vie]ii, a re]inut
aten]ia Au temps du Boeuf sur le toit, jurnal în parte
fictiv, nesocotind regulile genului, lucru [ocant pentru
epoc\.

În timpul Ocupa]iei, Sachs tr\ie[te din expediente,
apoi se angajeaz\ muncitor voluntar în Germania; aici
devine agent al Gestapo-ului [i denun]\ cî]iva rezisten]i
antinazi[ti. Suspectat de autorit\]i, e arestat [i închis.
Din cîte se [tie, în aprilie 1945, cînd se apropie armata
britanic\, este evacuat împreun\ cu ceilal]i prizonieri [i,
neputînd rezista mar[ului for]at, este împu[cat de trupele
SS. Au circulat mai multe zvonuri: s-a sinucis; a fost
asasinat de colegii de deten]ie; s-a stabilit, sub alt\
identitate, într-o ]ar\ str\in\. Leitmotiv al operei, dorin]a
de a începe o via]\ nou\ într-o ]ar\ îndep\rtat\ este
expresia fugii de sine, de o dezordine interioar\ care îl
însp\imînt\.

Revenind la cea mai faimoas\ carte, s-a observat
ambiguitatea titlului: «sabbat» înseamn\ în francez\ „zi
de odihn\“, dar [i „agita]ie frenetic\“. Întreaga via]\ a
lui Sachs st\ sub semnul dezordinii. La cel care [i-a dorit
s\ fie fat\ [i a tr\it în prima copil\rie aproape numai
printre femei, se manifest\ devreme înclina]iile homosexuale,

evocate f\r\ pudoare. De la vîrsta pubert\]ii, Maurice
simte o înclina]ie spre furt, care, cu toate remu[c\rile,
nu va înceta s\ se dezvolte. Exege]ii au remarcat c\ ho]ul
Sachs, cuprins de ru[ine, cerîndu-[i iertare, este la
antipodul lui Jean Genet. Impresionat de catolicism,
se converte[te [i intr\ la seminar, visînd s\ ajung\ pap\.
Nu va avea aici via]\ lung\, fiind dat afar\ dup\ ce
este surprins pe o plaj\ în compania unui tîn\r.

Urmeaz\ încercarea de a-[i g\si un loc în lume.
Aspira]ia de a deveni „un om mare“, un „geniu“, un
scriitor faimos, este împiedicat\ de mult invocata lene
[i de convingerea c\ este prea m\runt [i murdar
pentru a ajunge un artist. Frapeaz\ voluptatea dezvelirii:
Sachs î[i etaleaz\ obsedant faptele rele [i remu[c\rile,
urmate de credin]a c\ se poate îndrepta, c\ este în m\sur\
s\ înceap\ o via]\ nou\, s\ cunoasc\, a[a cum sugestiv
o spune, fericirea celor care au muncit. Proclamînd c\
întîlnirea cu filozoful Jacques Maritain înseamn\ „primul
contact cu virtutea“, cinicul omagiaz\ frumuse]ea moral\;
în mod repetat, pentru public [i pentru sine, declar\ c\
este preg\tit s-o urmeze. În perioadele negre, i se pare
c\ este damnat [i vede sinuciderea ca pe o eliberare.
Cu un tat\ pe care nu l-a cunoscut, cu o mam\ u[uratic\
[i nep\s\toare, crede c\ apar]ine ramurii „blestemate“
a familiei;  atribuie mare importan]\ eredit\]ii, dovad\
[i un motto din Ezechiel: „P\rin]ii m\nînc\ agurid\,
iar copiilor li se strepezesc din]ii“. E greu s\ r\mîi
indiferent cînd vezi cum se repet\ fraze ca: „mi-era fric\
de mine“; „mi-era sil\ de mine“; „putreziciunea mea
l\untric\ (...) m\ f\cea s\ suf\r ca un cancer“; „s\ schimb
eul abject cu un altul“.

Mereu d\ la iveal\ vise nerealiste. Nutre[te convingerea
c\ va cuceri America, unde e invitat – [i accept\ – s\
se lanseze într-o carier\ de conferen]iar pentru care omul
incapabil de un studiu sus]inut nu avea nici pe departe
preg\tirea necesar\. Este foarte reu[it\ imaginea unei
Americi naive, provinciale [i conformiste, mai
afectat\ decît Fran]a de criza din 1929-1933. Impresionat

de soarta unei tinere care încearc\ s\ se elibereze de sub
tutela familiei, Sachs se însoar\ cu ea, nu înainte de a
se converti din nou, de data aceasta la protestantism.
C\s\toria, neconsumat\, va fi dezastruoas\; g\se[te
un iubit [i î[i p\r\se[te so]ia într-o manier\ pe care singur
o calific\ drept dezgust\toare, o nou\ pies\ în dosarul
la[it\]ilor sale. De multe ori norocul îi surîde. La întoarcerea
în Fran]a, recomandat de Gide, lucreaz\ pentru
Editura Gallimard, al\turi de nume prestigioase.

Seduc\toare este latura anecdotic\; r\mîn antologice
paginile subtile [i necru]\toare despre via]a intelectual\
a vremii, despre moda reprezentat\ de valul de convertiri
ce au urmat Primului R\zboi Mondial, unele dintre ele
o adev\rat\ fars\ (haosul l\untric al lui Maurice se
altoie[te pe haosul epocii). Frapeaz\ marele talent de
portretist; pu]ini autori de secol XX au fost atît de înzestra]i
la acest capitol. Cu o fin\ palet\ de nuan]e, sunt surprin[i
Cocteau, idolatrizat ini]ial, apoi privit cu r\ceal\,
Gide, de care ar dori s\ fie apreciat, so]ii Maritain, cu
bun\tatea [i noble]ea lor nelipsite de o doz\ de naivitate
dulceag\, Soutine, Max Jacob. S\ admire este pentru
el o necesitate; frecvent, cei ridica]i pe un piedestal
sfîr[esc prin a-l dezam\gi.

Omul amestecat în nenum\rate combina]ii dubioase
i-a în[elat [i furat nu o dat\ chiar [i pe cei admira]i sau
care l-au îndr\git. Înrudirea artistului cu [arlatanul
este una dintre obsesiile lui Thomas Mann; la autorul
Sabatului, artistul [i escrocul sunt îngem\na]i. Nu po]i
s\ nu-]i aminte[ti de Peter Sloterdijk, în Critica
ra]iunii cinice: „Întocmai ca poezia [i arta dramatic\,
escrocheria este dominat\ de principiul pl\cerii; ea se
supune fascina]iei marilor roluri, pl\cerii de a juca, nevoii
de a ajunge mai sus, sim]ului pentru improviza]ie“.

Dumitru }epeneag, sub pseudonimul Ed Pastenague,
a comentat acum cî]iva ani în Observator cultural cartea
lui Thomas Clerc, Maurice Sachs le désoeuvré, al
c\rei obiect este v\zut ca încarnare a unor paradoxuri,
sub semnul oximoronului. Cititorului român îi st\ la
dispozi]ie [i un foarte bun studiu al lui Henry Raczymow,
în volumul Ura de sine. Identit\]i dificile, coordonat
de Esther Benbassa [i Jean-Christophe Attias, tradus de
Liviu Ornea la editura EST. „Cu r\zboiul, dezordinea
lui Sachs e la diapazon cu dezordinea lumii. Acesta e
momentul în care acest personaj înceteaz\ a mai fi
amuzant sau pitoresc (...) [i devine într-adev\r abject.
{i va merge pîn\ la cap\tul abjec]iei, ca într-o lent\
sinucidere“, scrie Raczymow, autorul unui volum despre
tenebrosul personaj – Maurice Sachs ou les travaux
forcés de la frivolité.

B\rbatul îmb\trînit înainte de vreme, ple[uv, obez
[i obosit, ascunzîndu-[i sub farmec [i polite]e imensa
disperare, a fost iubit cu pasiune de Violette Leduc, pe
care a încurajat-o s\ se apuce de scris, dup\ cum se vede
din volumul ei autobiografic Bastarda, carte cu frumuse]i
ame]itoare, de[i inegal\ [i pe alocuri prolix\. E memorabil\
întîlnirea a doi dintre ciuda]ii, marginalii literaturii
franceze. „Un homosexual. Un b\rbat care nu este
nici c\lug\r, nici castrat, nici b\trîn. Un b\rbat care este
mai mult [i mai pu]in decît atît. Un homosexual: un
pa[aport pentru imposibil“, crede Leduc, pentru care
Sachs nu a fost singura astfel de iubire f\r\ sor]i de
izbînd\.

M\ tem c\ sunt infime [ansele s\ îl vedem tradus
în român\ pe Sachs, prea excentric, prea pu]in vandabil.
{i înaintea crizei, prioritate au avut fel [i fel de m\run]i[uri
contemporane. Bucure[tenii pot g\si Le Sabbat la
Institutul Francez.

Mircea LAZARONIU

R

Mult chinuitul 
Maurice Sachs
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Colette [[i WWilly
Sub acest titlu, Colette Piat a publicat o biografie

a omonimei ei (f\r\ vreo leg\tur\ de rudenie cu ea),
despre care Marie Stowiesky scrie în „Le Point“ la
începutul lui august o recenzie scurt\, dar la care nu
e nimic de ad\ugat. Iat-o: „N\scut\ în Yonne, la Saint-
Sauveur-en Puisaye, în 1873, Sidonie Gabrielle Colette
va deveni într-o bun\ zi marea Colette. Dup\ o copil\rie
fericit\, îl va întâlni, adolescent\ înc\, pe Henry
Gauthier-Villars, supranumit Willy, care o va introduce
în Tout Paris. Sforar, fantast [i vân\tor de fuste, Willy
era organizatorul unui atelier pentru scriitorii în stare
de orice ca s\ supravie]uiasc\. Colette îl va lua de
b\rbat în 1893. Con[tient de poten]ialul tinerei lui
so]ii, Willy nu întârzie s\ profite de scrisul ei, semnând
cu numele lui operele ei, de exemplu seria intitulat\
Claudine. Cei doi formeaz\ un cuplu mitic, admirat
la început, controversat apoi, inseparabili, dar reglân-
du-[i reciproc conturile. Pân\ la divor], în 1906. Colette
î[i ia acum zborul, profitând din plin de dragostea
unor b\rba]i [i deopotiv\ a unor femei, tr\ind din scris
[i valorificându-[i darurile artistice. Autoarea biografiei
ne permite s\ descoperim mediul literar de la 1900,
în care se amestec\ îndr\znelile artistice, libertinajul
cel mai greu de m\rturisit [i operele romane[ti. O
biografie  ustur\toare, care e [i o poveste de dragoste
[i de ur\.“

A fost reeditat de curând la Grasset romanul
David Goldner al scriitoarei de origine rus\, dar de
limb\ francez\, Irène Némirovsky, despre via]a
cosmopolit\ de pe Riviera francez\ în pragul marii
crize mondiale din 1929. Primit cu entuziasm de Gide,
de Morand, de Anna de Noailles [i de al]ii, romanul
era opera de debut a unei necunoscute care preferase
s\ expedieze manuscrisul prin po[t\ [i s\-l semneze
cu numele so]ului ei. Era fiica unui bancher al ultimului
]ar al Rusiei, alungat\ cu toat\ familia de revolu]ia
bol[evic\ în Fran]a, unde î[i luase diploma la Sorbona,
trecuse la catolicism [i se m\ritase cu un francez.
Succesul romanului, în parte autobiografic, [i al filmului
f\cut dup\ el o obligase într-un fel s\ continue s\ scrie,
dar r\zboiul [i internarea la Auschwitz, într-unul din
primele transporturi, ca str\in\ [i ca evreic\, nu-i
permiseser\. Cel pu]in a[a s-a crezut pân\ în 2000,
[ase decenii dup\ moartea ei în lag\r, când a fost
descoperit un al doilea roman, intitulat Suite française.
Acest al doilea roman, care a luat postum premiul
Renaudot, a fost tradus [i la noi, ̀ n 2006, la Ed. Paralela
45. Criza actual\ pare s\-l fi inspirat pe editorul de
la Grasset s\ reia „David Goldman“ într-o colec]ie cu
tiraj mare. Destinul tragic al rusoaicei devenit\
fran]uzoaic\ este cât se poate de caracteristic pentru
istoria tragic\ a Europei dintre cele dou\ conflagra]ii
mondiale, iar romanele ei î[i leag\ soarta de aceea a
lumii dintre cele dou\ crize mondiale.

P\rerea general\ este c\ americanii au avut
prioritatea transform\rii ho]ilor [i gangsterilor în eroi
de cinema [i de roman. De exemplu pe Bonnie [i Clyde
ori pe Michael, na[ul Cosei Nostra. În realitate, englezii
au tot dreptul s\ revendice întâietatea. S\-l l\s\m pe
Jack Spintec\torul [i s\ venim în prezent. Ultimul
erou la mod\, cine crede]i c\ este? Ronnie Biggs, chiar
el, conduc\torul bandei care a jefuit în 1963 trenul
po[tal dintre Glasgow [i Londra. Considerat cel mai
mare hold-up din toate timpurile. Fire[te, nu [i din
timpul nostru, care are preten]ia recordului în materie.
Zilele trecute, Ronnie, în vârst\ de 80 de ani, paralizat
[i aflat permanent sub perfuzii, a fost eliberat din
închisoare. Presa englez\ a f\cut din clemen]a justi]iei
un eveniment epocal. Nu e în definitiv Ronnie un erou
na]ional? N-a constituit el subiect de biografii, de
fic]iuni, de filme [i de cântece? Arestat imediat
dup\ jaf, acum 45 de ani, a fost condamnat la 30 de
ani de închisoare, dar a evadat, s-a refugiat în Brazilia,
[i-a luat drept tovar\[\ de via]\ o actri]\ de filme porno,
a f\cut un copil [i [i-a tocat lini[tit partea de câ[tig
pe care poli]ia n-a reu[it s\ pun\ niciodat\ mâna. Dup\

cum n-a reu[it s\ descopere locul unde se ascunsese
Ronnie, de[i avea infoma]ia c\ î[i f\cuse o opera]ie
estetic\ [i î[i schimbase numele. În 2001, surpriz\!
Ronnie se întoarce în Anglia. E luat pe sus de la aeroport
[i depus în celula de unde evadase dup\ nici doi ani
de la întemni]are. Mai avea de stat acolo 28 de ani.
Din care au trecut opt. {i gra]ierea s-a produs din,
evident, motive umanitare. În perspectiv\, alte cântece,
alte fic]iuni, alte filme. Ho] s\ fii, noroc s\ ai! {i nu
numai! Recent, în Fran]a, la 30 de ani de la împu[carea
de c\tre poli]ie a lui Jacques Mesrine, Le Monde î[i
intitula un articol „Sfâr[itul unei urm\riri, debutul
unul mit“. Inamicul public num\rul unu în Fran]a
anilor ’70 a devenit între timp eroul unui film în dou\
p\r]i. Pe vremea când poli]ia nu-i d\dea de urm\
evadatului de la Santé, o închisoare de maxim\ securitate,
acesta acorda deja interviuri presei care îl adora. Mitul
era a[adar gata. Când a fost în fine încol]it, înarmat
fiind, ca s\ nu spunem c\ era considerat extrem de
periculos, uciga[ cu sânge rece, a fost împu[cat pe
loc. Bineîn]eles, presa a f\cut un t\r\boi întreg. Nu
a[a sunt trata]i eroii.

Irène NNémirovsky, îîntre ddou\ rr\zboaie [[i ddou\ ccrize 

Bonnie [[i RRonnie

2299

Jurnal lla ppatru mmâini
Au ap\rut de curând în francez\ scrisorile de dragoste

dintre Robert [i Clara Schumann, precum [i un jurnal intim
pe care l-au scris împreun\. Când s-au cunoscut, marele
compozitor nu împlinise 20 de ani, iar viitoarea mare pianist\
abia împlinise 10. O dragoste fulger\toare îi va uni pe
profesor [i pe eleva lui pe via]\. S-au bucurat de o
c\snicie fericit\ [i de na[terea a opt copii. N-au putut evita,
cel pu]in la început, ostilitatea familiei fetei [i pe a societ\]ii
vremii. Scrisorile sunt fermec\toare. Jurnalul reflect\, cu o
sinceritate uneori crud\, destinul celor doi îndr\gosti]i [i
so]i, pân\ când singura care continu\ s\ scrie în el r\mâne
Clara. Robert î[i va pierde min]ile, fiind luat în st\pânire
de demoni, dup\ cum va nota Clara într-un rând. El, care-i
scria când nu era decât o feti]\, c\ dac\, în timp ce cânt\,
se gândesc intens unul la altul, spiritele lor se vor întâlni,
se va scufunda definitiv în nebunia lui unde nu va fi nici un
loc pentru spiritul Clarei. 

S\-ll mmai iinvi]i [[i aalt\ ddat\
În iulie 1969,

Norman Mailer este
oaspetele NASA la
zborul lui Apollo 11
spre lun\. Revista „Life“
îl îns\rcinase s\ scrie
un amplu reportaj. Mare
fericire mare la NASA.
Nu în toate zilele te
viziteaz\ un scriitor de
talia lui Mailer de care
vorbe[te toat\ America,
mai ales dup\ ce a
povestit într-o carte
asasinarea  nevestei
marelui regizor Roman
Polansky, Sharon Tate.
E instalat cu tot pro-
tocolul într-o loj\, i
se permite s\-l inter-
vieveze pe Armstrong
imediat ce iese din
carantin\. Reprezentan]ii agen]iei nu aveau cum s\-i b\nuiasc\
atrac]ia pentru bizar [i nici mali]ia morbid\. Cântecul c\l\ului,
romanul despre un condamnat la moarte care nu suport\
amânarea execu]iei, va ap\rea doar peste zece ani. A[a c\
au surpriza s\ constate cât de pu]in caz (haz, nici atât)
face Mailer de prima c\l\torie pe lun\ [i de protagoni[tii
ei. Vre]i s\ [ti]i ce re]ine Mailer la Armstrong? Iat\: „...Te
f\cea s\ te gânde[ti mai degrab\ la un animal decât la un
om. Resturi din toate formele de fric\ animal\, de la
acelea ale pumei la mizeriile hienei, p\reau c\ dau
târcoale lumini[ului pe care [i-l crease în suflet spre a putea
oferi lumii un personaj cu adev\rat“.  S\-l tot invi]i la nunt\
pe unul ca Norman Mailer!

Arta ttitlului
Cu toat\ dificultatea de  a g\si un titlu nerevendicat

de nici un editor, despre care a mai fost vorba în paginile
noastre, autorii inventeaz\ titluri care mai de care mai
minunate sau mai bizare, mai exacte sau mai poetice, mai
amuzante sau mai serioase. Iat\ câteva alese aproape la
nimereal\ de pe rafturile de la FNAC. Extraordinara trilogie
Millennium a suedezului Stieg  Larsson (din care cititorii
români au putut citi primele dou\ tomuri [i s`nt ̀ n a[teptarea
celui de al treilea, `n preg\tire tot la Editura TREI), are,
pentru fiecare volum, un titlu extrem de incitant. Primul
este B\rba]i care ur\sc femeile. Al doilea: Fata care s-a jucat
cu focul. În fine: Regina din castelul curen]ilor de aer. Mary
Ann Shaffer [i Anne Barows au scris împreun\ un roman
intitulat Cercul literar al amatorilor de cur\]at gulii. }i-am
dat inima mea se cheam\ un roman al celebrei autoare de
c\r]i poli]iste Mary Higgins Clark [i care nu e unul de
dragoste, ci, fire[te, tot unul poli]ist. Emmanuel Carrère
pare sigur de faptul c\ poate povesti [i Alte vie]i decât a
mea. Scriitorii din genera]iile trecute nu ezitau nici ei
când era vorba s\ pun\ pe copert\ titluri interesante.
Necontenita întrecere dintre Ahile [i broasca ]estoas\ nu
e în definitiv unul de invidiat mai ales ca titlu al  unui eseu?
Nu mi-e ru[ine nici cu Diavolul [i ucenicul s\u,  eseul Martei
Petreu. Dar Conu Leonida fa]\ cu reac]iunea al lui Caragiale?
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N RÎS s\ltat, de gnomi n\stru[nici, muste[te
în Poeme-le balkanice ale lui George Magheru,
publicate în 1936, la Cartea Româneasc\.
Poezii de p\mînturi amestecate, [i de st\ri
neserioase, luînd canonul peste picior. Fiindc\
zeflemeaua [i zefchiul sînt pasele pe care le
cultiv\ zeul, neomologat, al acestei p\r]i de
lume. Balcaneus, spiritul vagabond [i cu piper

în vîrful limbii, îndeamn\ la potriviri facile de cuvinte
miezoase cît cantalupii, aruncate în joac\, [i-n contra
chestiunilor grave. O cronic\ de moravuri, în felul
lor, judecate pe firul apei, sînt Poeme-le balkanice. În
[ase p\r]i: Priveli[ti balcanice, Cântece noi în limba
veche, Cântece în stil popular, Însemn\rile lui Balcaneus,
Poeme burle[ti [i Poezii pentru documentare. Iat\,
grotesc\ [i radiind o bucurie secret\, o înmormîntare
de patriarh: „Bucure[tiul, scaun ]\rii, azi sofa pentru
cadîne/ Rîde îmbulzind mul]imea [i o’nghesuie în rîne./
Stau în gura pie]ii domnii, castrave]i, rahat, un claun,/

{i deodat\ Patriarhul e de aur, mort în scaun.“ {i oborul
pestri] se sfie[te, o clip\, doar, de-a[a ar\tare: „Toate
coardele vocale au r\mas f\r’de sacîz.../ Hei! Sofa pentru
cadîne [i cadavre, nu mai rîzi?“ (Înmormîntarea Patriarhului).
Atmosfera oriental\, de curiozitate învelit\ în pio[enie,
de mahala care d\ buzna în cele sfinte e, înc\, foarte
u[or de recunoscut.  

Acela[i Bucure[ti ducîndu-[i zilele agale, frem\tînd
de neorînduial\ [i privind modernizarea ca pe-un vis
din alt\ lume, în Tramvaiul: „Pe claia cît o cas\ în c\ru]\/
Purta-un vl\jgan c\ciula pe urechi;/ Din dealu’nalt,
Mitropolia blînd\/ Î[i sun\ clopotele ei str\vechi,// Iar
pe trotuar în ca]aveici ro[cate/ Femei de cimbru [i de
mu[\]el/ Fac cruci, m\t\nii, strig\ cît li-e gura:/ Iaurt,
iaurt [i lapte c\im\cel.// Pe clae sus, pe mald\rul de-
otav\/ Sco]îndu-[i de pe ochi c\ciula gri/ Vl\jganul
îngenunche c\tre slav\/ Privind uimit la crucile-aurii,//
Pe cînd aproape’n spatele c\ru]ii/ Vin [iruri, [iruri de
tramvae noi/ Ce sun\, ]ip\, apoi resemnate/ Urmeaz\-
alene carele cu boi.“ Îmb\trînit [i c\tinel, spiritul locului
rezist\. 

Odaia lui Balcaneus e o lume cu de toate, obiecte
în care s-a cuib\rit cîte-un duh, care au, în]elep]ite de
lunga-le nefolosin]\, cîte o filosofie: „Compasurile spun:
«organizeaz\»,/ Iar narghileaua cu tacîm: «viseaz\»;/
Topazele [i frunza de m\rgean:/ «Ia bog\]ia-ascuns\ în
ocean»;/ Sarica, potul vechi: «via]\ s\rac\,/ La
urm\’n ]ara ta, coliba dac\»;/ Tambura de turcoaic\ [i
tulipa/ Tacîmul de cafea: «iube[te clipa».“ Între atîtea
contrarii, se duce o via]\ de om. Încercînd s\-[i citeasc\
– citirea d\ gre[, azi, în moda interioarelor impersonale
– taina în taina lucrurilor: „E[ti camer\ de dragoste,
de ur\?/ Odae neagr\ cu parfum de mosc,/ O, spune-mi
cine e[ti, s\ m\ cunosc!“. 

Cîte ceva de peste tot, spirite tari roase de convie]uire,
asta sînt Balcanii. Jucîndu-se copil\re[te cu mitologii
mai vechi decît lumea care, desp\r]ite de puterile lor,
servesc de mirodenii literare, aducînd în sim]uri aroma
unei morale îndep\rtate, n\r\vite la por]ile Orientului.
Cu în]ep\toare, reconfortant\ lejeritate. Gata oricînd s\
te ia peste picior [i s\-]i r\sfe]e inteligen]a picotind pe
rime cu o în]ep\tur\ de cojocar, gluma lui Magheru
nu cru]\ nimic: „Cînd voi fi mort s\ pune]i un briliant/

{i-o perl\ verde ca sideful m\rii/ În locul unde fundul
ro[ al ]estei/ Se înjuga cu [ira alb\ a spin\rii...// {i aduna]i-
v\ în sîrg, du[mani sau fra]i,/ {i lira s\ înlocuiasc\
plînsul,/ {i ]estul capului s\-l fereca]i,/ Cu aur [i s\ be]i
pelin dintr’însul.“ (Cântece noi în limba veche).
Omul se duce, voia-bun\ r\mîne s\-l petreac\. Un
hedonism implicit, firesc, în partea asta de lume.
Unde nimic nu merit\, [i nimic nu sup\r\. 

Crezul lui Balcaneus o spune limpede: „Capriciu,
fi-mi rege/ Capriciu, fi-mi lege/ Capriciu, fi-mi etic\,/
Amant\, estetic\:/ Nu-mi mucezeasc\ fiin]a/ În singur\
credin]\/ Ci din idee în idee/ {i din femee în femee,/ S\
sorb ca un bondar/ Ce-i dulce [i amar.“ (Din însemn\rile
lui Balkaneus). Vai, a[adar, de cei siguri! Certitudinile
omoar\, în aceast\ societate a moftului u[or [i f\r\
obliga]ii, pre]uind libertatea cu patima pe care doar
nomazii o pot avea. Risipindu-se sublim, genero[i,
indolen]i, excesivi [i dispre]uitori de m\sura prea mic\
a faptelor, fa]\ de vastul imperiu al vorbelor. „Vecia
bun\, rea, nu-i pentru cei meschini“, spune Corul în
Judecarea lui Balkaneus. {i m\rturie stau toate cîntecele
de nat balcanic, c\ nu e cusur mai urît de ele decît
meschin\ria. Fie c\ ia forma ordinii înguste, m\rginite,
ori pe-aceea a unei pungi strînse la gur\, e la fel de prost
primit\. Excesul mortal, în care via]a se omoar\ cu bun\
[tiin]\, înfruntînd verde un destin pe care nu-l poate
schimba, mo[tenirea solar\, îndr\znea]\, a grecilor, se
întinde peste aceast\ lume f\r\ z\gazuri, f\cînd, la
nevoie, de dragul pl\cerii f\r\ impuneri, pasul înapoi:
„Vecia-i pentru cine [tie s\ renun]e.“ Deopotriv\ la
r\u [i la bine, tr\ind în fericirea simpl\ a mi[-ma[ului:
„O, valuri din al ]\rii mele vad,/ Nu sunte]i nici în rai
[i nici în iad,/ Încît m\ zbate spaima ca un vînt;/ A]i
existat vreodat\ pe p\mînt?“ Unde e, a[adar, aceast\
lume plesnind de dorin]\, vioaie [i tonic\, în care nimic
nu ]ine [i nimic nu doare? În ?ara de poveste, unde nun]i
fantastice, împ\c\ri incredibile, de care, din cronica
B\lenilor pîn\-n Telegrame..., e plin\ ]ara de sud („{i
se’ncinge-o nunt\!/ Sar [i se descrunt\/ Pa[ii [i Hagiii...//
Mi-am culcat copiii!“ – Basm pentru adormit copiii)
înso]esc, în suflete cu chef de joac\, spiritul ei. Care
se poart\ peste ape...

Simona VASILACHE
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INTR-O cronic\ a nefericirii [i a precarit\]ii
existen]ei, la care scrie]i cu regularitate, în
reprize lunare, august pune în pagin\ s\r\cia
[i singur\tatea, a[a-zisa zgârcenie a omului
s\rac economisind banii de telefon ca s\-i dea
pe timbre [i plic.  Se întrupeaz\ triste]ea
insomniilor de bloc, unde copiii boc\ne în

pere]i cu ciocanul [i ce se vorbe[te dincolo de pere]ii
la care te ui]i se aude ca un râsu-plânsu’, ca un r\cnet,
indiscre]ii, u[i trântite, „apa curge, timpul fuge“ într-o
monotonie ce erodeaz\ nervii. A[a lucreaz\ [i ne salut\
cu perseveren]\ din alt\ variant\, pe care ne-o pune în
plic cu convingere c\ de data aceasta va fi bine, mai
bine ca oricând, dar nu este: „S-a f\cut noapte la bloc/
Bat copiii în pere]i/ cu ciocanul [i r\cnesc./ O vecin\/
]ip\ ca o gospodin\:/ Vreau o ceap\ la sl\nin\./ Iar
nevasta lui Ion/ Strig\ ca la stadion“... sau: „Bun\ apa
de izvor/ Sub sprâncene ochi[ori/ Din cerdac stau [i
privesc/ prin copaci sunt frunze verzi/ Ca s\ nu m\
plictisesc/ dintr-o carte mai citesc“... (Magda Humor
Martin) Doamna Elena Matie[ semna în publica]ia
Hunedoreanul din 21 noiembrie de anul trecut o not\
intitulat\ Poetul cu oase „de sticl\“, cu ocazia unei
lans\ri de carte, a treia la num\r, a unui autor cu o via]\
cu totul [i cu totul ie[it\ din comun, dl Iosif June
Rapolteanu.

Iat\ textul acelei note [i fenomenul rarisim de
care se ocup\: „Unul din cei doi hunedoreni care sufer\
de boala «oaselor de sticl\» [i-a lansat cea de a treia
carte. Evenimentul a avut loc la sediul Asocia]iei
Handicapa]ilor Neuromotor Hunedoara, în prezen]a mai
multor scriitori [i oameni de cultur\ din jude].  În ciuda
faptului c\ sufer\ de o maladie rar\, numit\ Lobstein
– boala oaselor de sticl\ –, Iosif June Rapolteanu a reu[it
s\ impresioneze prin talentul s\u literar. De[i Dumnezeu
nu i-a dat mersul, i-a dat zborul poeziei“, a spus
despre autor scriitoarea Mariana Pândaru. Volumul
intitulat M\i Ardeal – iubit Ardeal este dedicat so]iei
sale, Aurora, [i cuprinde mai multe poezii care au ca

tem\ central\ frumuse]ile acestei minunate p\r]i a
]\rii numit\ Ardeal. La începutul anului Hunedoreanul
a relatat incredibila poveste de via]\ a lui Iosif June
Rapolteanu, diagnosticat la vârsta de 13 ani cu una dintre
cele mai grave maladii de pe glob, care afecteaz\ o
persoan\ dintr-un milion. Boala de care sufer\ nu este
un impediment pentru hunedoreanul Iosif June Rapolteanu
s\ î[i poat\ dezvolta spiritul creator“. 

Am spune, dac\ autorul n-ar suferi de ce sufer\,
c\ toate sunt bune [i frumoase pân\ aici. El a tip\rit trei
plachete, se întâlne[te cu publicul, se scriu cu
simpatie texte de întâmpinare, se bucur\ de respectul
colegilor care-i remarc\ talentul poetic.

Dar ne trimite acum trei luni la Post-restant câteva
poezii [i ne cere s\ ne spunem p\rerea despre ele. Dup\
trei luni, pierzându-[i r\bdarea, ne mai scrie sup\rat  c\
pân\ în prezent nu am... „catactisit“ s\-i r\spundem.
Scris eronat, termenul a catadicsi nici nu e prea potrivit
aici, [i e lipsit de o minim\ polite]e ce se cere.

Spune autorul: „Îmi dau seama c\ ce scriu eu este
de mod\ veche în compara]ie cu ceea ce se public\ acum
în onor revistele literare. Dup\ umila mea p\rere poezia
care se scrie acum – [i care se [i public\ – nu se poate
numi poezie, c\ci este o mare porc\rie... Nu v\ da]i
seama – voi care face]i revistele de cultur\ [i scrie]i în
ele asemenea rahaturi pe care le numi]i poezii, deveni]i

ridicoli [i sili]i lumea s\ nu mai cumpere revistele voastre,
tocmai din aceast\ pricin\ – c\ nu poate înghi]i ni[te
vorbe scrise aiurea din care nu se în]elege nimic? În
poezie primeaz\ talentul [i cei care nu au talent nu au
ce c\uta în revistele literare... Nu v\ mai l\sa]i influen]a]i
dup\ ceea ce fac [i cum fac str\inii din revistele lor de
rahat, voi orienta]i-v\ dup\ ceea ce au f\cut înainta[ii
no[trii – Eminescu, Goga, Co[buc, Alecsandrii, Anghel,
Macedonschii, Miron Radu Popescu“. (sic!)

Aceasta este p\rerea autorului, ace[tia sunt autorii
prefera]i, chit c\, f\r\ s\-l doar\, le transcrie eronat
numele.

Din poemele pe care le desprinde ca exemplare
din opera sa [i le transcrie în epistol\ pentru ca s\ dea
o lec]ie de cum i-ar pl\cea s\ se scrie poezia la noi, nu
prea putem da citate decât cu riscul de a îngre]o[a pe
cititor. Insanit\]ile înfior\toare, injuriile [i ura în formule
urât mirositoare sunt la tot pasul în poeziile dlui Iosif
June Rapolteanu. C\ nu i se r\spunde la scrisori, s\
nu se mai mire. Gloria local\ de dup\ publicarea plachetelor
am b\nuiala c\ nu o datoreaz\ talentului real ci faptului
c\ fiind atât de bolnav, semenii au ]inut s\-i fac\ omene[te
o bucurie.

P\cat de caligrafia impecabil\ în care î[i transcrie
versurile infestate cu otrav\ [i cu insanit\]i.

Sigur, cum spuneam, boala de care sufer\ nu este
un impediment pentru ca hunedoreanul s\ î[i poat\
dezvolta spiritul creator, dar nici nu îi d\ libertatea
nelimitat\ de a-[i permite s\ foloseasc\ termeni [i expresii
într-o exprimare mizerabil\.

Mi-e imposibil s\ cred c\ scrisoarea [i versurile dlui
IJR trimise la Post-restant chiar a[teapt\ un r\spuns
serios. 

P.S. Dintre Nuvelele exemplare scrise de Cervantes,
i-a[ recomanda cu drag spre lectur\ poetului hunedorean
pe aceea intitulat\ Licen]iatul Sticloan]\, cu rug\mintea
de a ne împ\rt\[i într-o scrisoare, f\r\ reprize
riscante de coprol, p\rerea domniei sale. (Iosif June
Rapolteanu)
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U ZIARELE în mîn\, F\nic\ i-a f\cut o vizit\
exagerat de matinal\ judec\torului. L-a g\sit la
micul dejun. Omul legii mîncase primul ou, dintre
cele dou\ cu care î[i începea ziua – unul la pahar,
iar cel\lalt fiert tare. F\nic\ se trezise de la patru
diminea]\ – b\use cafea cu rom f\r\ zah\r împreun\
cu Ion chelnerul care o [i preg\tise cum [tia el.
Luaser\ apoi ziarele la citit [i au ridicat ochii
unul spre cel\lalt dup\ ce au v\zut titlurile groase

de sus, cele care în ultimele  luni nu mai anun]au nimic
bun. La Tribunalul Poporului începuse procesul ziari[tilor
na]ionali[ti acuza]i de crime de r\zboi. Bine dispus, chelnerul
i-a spus c\ dac\ procesul \sta merge înainte nu va mai avea
cine s\ scrie ziarele. Erau în[ira]i acolo Stelian Popescu
proprietarul „Universului“, Pamfil {eicaru de la „Curentul“,
Mircea Grigorescu de la „Vremea“, ba[ca legionarii care
sc\paser\ de pu[c\rie în timpul Mare[alului [i poetul Radu
Gyr. Ionic\ era de p\rere c\ unii dintre ceilal]i, mai
m\run]i, se rugaser\ de tribunalul \sta s\-i acuze [i pe ei,
ca s\ nu treac\ de pro[ti în ochii cititorilor. Lui F\nic\ nu-i
venea s\ rîd\. Ce era \la Tribunal al Poporului? Ionic\ nu
[tia nici el prea bine. Poate c\ era ceva ca la americani, cu
jura]i, de[i mai degrab\ o fi ca la tribunalele ru[ilor, unde,
cic\, dreptatea se f\cea pe picior. 

Pân\ s-a f\cut o or\ cît de cît cuviincioas\ s-a mai dus
F\nic\ în buc\t\ria restaurantului s\ adulmece oalele cu ciorb\
[i crati]ele în care fierbeau mînc\rurile cu sos. Miroseau bine,
ceea ce l-a mai înseninat pu]in. B\ie]ii de peron ie[iser\ la
treab\. S-a dus la unul dintre ei, pe care-l luase de prob\, [i
i-a cerut un covrig, s\-l vad\ cum se descurc\. Du]ulic\
\sta avea 13 ani. Maic\-sa r\m\sese v\duv\ cu vreo dou\
luni înainte de sfîr[itul r\zboiului. Venise la el cu b\iatul
de mîn\, s\ i-l dea de pricopseal\. Du]ulic\ ar fi vrut s\
intre la o [coal\ de mecanici de locomotiv\. Era cam devreme.
F\nic\ [i-a adus aminte cînd l-a v\zut mic [i serios cum
era el cînd tat\l lui îl adusese ucenic la brut\rie, s\ înve]e
meseria de mic. Cînd i-a cerut covrigul, Du]ulache i-a
cerut banii [i apoi l-a l\sat s\ [i-l aleag\, din ochi, nu pe
pip\ite, iar cînd [i-a dat seama c\ el era, s-a îmb\]o[at cu
vocea lui de copil: „Dom Theodorescu, mi-a]i dat bani
fic[i, eu ce cî[tig de aici?“ F\nic\ a mu[cat din covrigul cald:
„Nimic! Se întîmpl\ [i asta...“ A vrut s\-i dea totu[i un bac[i[
fo[nitor, dar s-a r\zgîndit. Nu-[i trimitea b\ie]ii de peron la
cer[it! Cînd a luat o birj\ [i s-a dus acas\ la judec\tor îi
mai trecuse ceva din nelini[tea cu care citise ziarele. Ce-l
priveau pe el treburile de la Bucure[ti?! Totu[i îi r\m\sese
în gît întrebarea despre Tribunalul Poporului. Iar el care se
mai sc\pase ca sus]in\tor al Mare[alului dup\ ce ̀ i desfiin]ase
pe legionari, intra în aceea[i ciorb\ cu criminalii de r\zboi? 

Judec\torul l-a invitat s\ se serveasc\ m\car cu o felie de
salam de pe farfurioar\, înainte de a-i r\spunde. Apoi a
t\iat în dou\ oul tare cu care î[i încheia micul dejun. 

Tribunalul poporului, dle Theodorescu, e o ru[ine pentru
ideea de justi]ie. Dac\ vrei s\ ai sentin]a dorit\, faci un
asemenea tribunal. Dar s-ar putea ca aceast\ ru[ine s\ devin\
regula proceselor de la noi, l-a prevenit judec\torul. {i ce-
o s\ se întîmple? l-a întrebat F\nic\. Judec\torul a scos cu
vîrful cu]itului o jum\tate de ou din coaj\. Dup\ ce a terminat,
i-a ar\tat cîrciumarului coaja goal\ a oului. Asta urma s\ se
întîmple. Cum adic\? n-a priceput F\nic\. Era simplu,
totul va fi legal, doar c\ va lipsi ceva din aceast\ legalitate.
Apoi judec\torul a scos din coaj\ [i cea de-a doua jum\tate
a oului [i a ap\sat cu palma carapacea golit\, sf\rîmînd-o
încet pîn\ a f\cut-o una cu t\blia mesei. 

Micul 
dejun

M DE DUS la po[t\ o scrisoare [i atestatul
prin care ambasada confirm\ c\ sunt înc\
viu. M\ îmbrac, dau s\ plec, îmi aduc aminte:
n-am luat scrisoarea. Urc [i o iau. M\ duc,
m\ întorc. Se întoarce [i T din ora[. «-Ai
stat mult la po[t\? – De ce s\ stau? Am
pus la cutie, n-am intrat. – Ai pus atestatul

la cutie? F\r\ timbre, f\r\ formular? – A! atestatul?
Ce-]i închipui? Decât s\ fac a[a o prostie, mai bine
l-am uitat.»

Shakespeare:
Sfâr[e[te, doamn\, ziua a apus
{i ne a[teapt\ noaptea.
«Cite[te articolele despre Bra[ov ale Ioanei P.»

Ea, a doua zi, la cafea: «Ai v\zut ce gest delicat?
– Al cui? – Cum, al cui? Al Ioanei! – Ce fel de gest?
– C\ ]i-a dedicat un articol. – Mie, un articol?
– Chiar nu [tii sau te prefaci? – Chiar nu [tiu. – Nici
cu ochii nu auzi? – M\ orbe[te modestia, presupun.»

Îmi cade în mân\ un roman mult l\udat. Citesc zece
pagini. Asta, din scrupul. Una mi-ar fi fost de-ajuns.
M\ adresez criticilor. Da]i-o dracului!, le spun.

O bun\ cunoscut\ a vizitat-o, în Canada, pe Nicole.
A tr\it o vreme în extremul nord. «Mai aveam pu]in
[i c\deam de pe glob.»

T se fr\mânt\, se teme. N-am cum s-o conving c\
singura solu]ie e superficialitatea. Degeaba i-a[ spune
ia partea bun\!, când partea bun\ nu prea mai este.
Trebuie s\-i spun, degeaba: nu te mai gândi!

Deocamdat\, firea mea precump\ne[te. E opt [i
jum\tate, la dou\sprezece m\ a[teapt\ o presta]ie de
care m-a[ lipsi, iar eu sunt, brusc, nu [tiu s\ explic
de ce, fericit.

Asear\, T mi-a spus c\ sâmb\t\ e parastasul lui
Eugen. «Nu pot s\ vin, nu mai rezist, sunt prea obosit.»
Acum, diminea]a, ea: «{tii, m-am gândit…» R\spund:
«M-am gândit [i eu.» Adic\, s\ merg numai la biseric\.
Cum nu-i deloc prima oar\, îi mai spun: «Dac\ a[a de
bine comunic\m telepatic, nu mai e nevoie s\ tot cobor
scara [i s-o urc.»  

Vasile Ernu, coordonator al volumului Iluziia
antiicomuniismuluii, despre Ceau[escu: «Nu e cazul s\
ne sp\l\m pe mâini, ci trebuie s\ ni-l asum\m.» Perfect
adev\rat. Tot V.E.: «…perioada cea mai monstruoas\,
perioada ceau[ist\…» Cu certitudine, de]ine informa]ia
c\ sub Ceau[escu au fost arunca]i în închisori [i au
murit mai mul]i oameni decât în perioada Dej. Nu cred
c\ un om onest [i responsabil s-ar apuca s\ coordoneze
un asemenea volum f\r\ a fi în cuno[tin]\ de cauz\.
R\mâne numai o mic\ problem\ de logic\. Dac\
Ceau[escu a fost mai monstruos decât perioada Dej,
nu mai avem de ce s\ ni-l asum\m. Ar fi Str\inul,
der Ganz Andere. Unui asemenea tiran n-ai cum s\-i
rezi[ti.

E esen]ial s\ ne asum\m trecutul ([i n-o facem).
Altfel, tinerii sunt îndrept\]i]i s\ spun\: vre]i s\-l face]i
uitat dând spectacole de anticomunism. 
Se pare c\ pentru p\rintele Mihail Avramescu r\utatea

combinat\ cu prostia era cel mai mare inamic. A[
spune c\, fiind pervers\, de[tept\ciunea combinat\ cu
r\utatea e [i mai rea. 

M-a pocnit din nou durerea de spate care m-a
imobilizat nou\ zile, anul trecut, la Letzebuerg. Atunci,
ridicasem un fotoliu. Acum, am întins o p\tur\ pe pat.
G\sesc c\ progresez cam abrupt.

Tat\l a murit în accidentul de la Petrila, mama e
bolnav\ de cancer, fata ar trebui operat\, dar e prea
scump. Eu m\ preg\tesc s\-mi lansez cartea la târg.

Ne ducem s\ ne lu\m pensia. Drumul e pe Corbeni.
Pisica, la locul ei. Apuc\ s\ treac\ [i de la dreapta la
stânga [i de la stânga la dreapta pân\ ce ajungem în

dreptul ei. Acum e acum! La CEC s-a schimbat
programul, se deschide mai târziu. Bine c\ s-a mul]umit
cu atât. Pisica, vreau s\ zic. Prin urmare, dreapta-
stânga/ stânga-dreapta e un fel de coincidentia oppositorum.
Un r\u nu chiar a[a de r\u. Dar stânga-dreapta / dreapta-
stânga? Un bine nu chiar a[a de bun?

T g\se[te o telegram\ trimis\ de tat\l ei în 1953.
Îi spune la ce tren s\ a[tepte la gar\ un pachet.
Moare în aceea[i zi.

Prima opera]ie a unui critic de întâmpinare ar trebui
s\ fie citirea atent\ a dou\, trei pagini (mie îmi ajunge
una). S\-[i dea seama din ce categorie face parte
scriitorul. Abia dup\ aceea s\ citeasc\ totul, ca s\ afle
dac\ acesta a reu[it sau nu, la nnivelul llui. 

M-am trezit la 3. Pân\ la 4 am citit cum voia Varvara
Petrovna s-o m\rite pe Da[a cu Piotr Stepanovici al
ei (Doamne! ce scriitor!). De la 4 la 5 am meditat.
Adic\ nu mi-a venit s\ m\ dau jos din pat. Îmi r\m\sese
[i o fric\ în oase, din cauza c\reia m-am trezit. M\
arvunise Vighiloiu s\ ]in ni[te cursuri la Ia[i. M-a pus
de am semnat. Iar \ia au scos banii din banc\, s\ mi-i
dea. {i eu nu m-am dus! Cum s\-i returnez, ce s\
fac cu ei? Despre toate astea îmi vorbea Peter Eckstein-
Kovacs, deputat U.D.M.R. {i m\ gândeam, cam
tremurând: nu mi-e destul problema cu Curtea de
Conturi, mai aveam nevoie [i de un delict bancar!

Mail trist de la Pierre. Parkinson. Obose[te
repede, trebuie s\ se întind\ pe pat. Noaptea nu doarme.
A renun]at la toate activit\]ile. St\ mai mult singur
în cas\, Marie-Françoise e prins\ cu ale ei. Acomandat
c\r]ile fran]uze[ti ale Corinei, le-a citit. Ar mai veni
odat\, s\-[i vad\ prietenii de aici. Prea generos, prea
cumsecade! Trebuia s\ fie pedepsit.

M\ duc la târg, cump\r Istoriia lui Nicolae, dou\
exemplare, zece kilograme, [i, cum mi s-a ordonat,
dou\ din cartea mea. Când aflu pre]ul dânsei, r\mân
vis\tor. Scumpul de tine!, m\ alint. Urmeaz\ o zi lung\,
ritmat\ de r\t\ciri. Imposibil s\ g\sesc ori reg\sesc
locul c\utat altfel decât condus de hazard. La 11,
schimb vorbe cu Stéphane Courtois. Stângi[tii no[tri,
stângi[tii lor… Ana Blandiana, amabil\, cum eu nu
[tiu s\ fiu. Rubrica mea. La 12, sunt convocat la TVR
Cultural. Un fl\c\u con[tiincios m\ umple de pudr\
pe fa]\. Acuma pot s\ m\ [i m\rit, îi spun. În emisiune,
întreb\ri abrupte. Spune]i trei titluri etc. La dracu de
trei titluri! M\ întorc la dezbaterea început\, unde
Courtois a terminat de vorbit. Lansarea lui Nicolae,
cu lume mult\, el incapabil de morg\, eu deja
obosit. De[i, mai e mult pân\ departe. Caut, inutil,
sala unde-mi am rostul. O reg\sesc abia când,
întâmple-se ce s-o întâmpla, lipseasc\-se de mine,
n-o mai caut. Mai sunt dou\ ore pân\ s\ reînceap\
discu]iile, cu participarea mea extraordinar\, dar îmi
zic: eu de aicea nu plec\m! C\ iar n-o mai g\sesc. {i
nici nu plec pân\ ce, pe la [apte seara, moderatorul
spune mai avem dou\zeci de minute înainte de ultima
parte, întreb\ri, v\ rog.

A doua zi. A kutyafaiat!, un fel de d\-o dracului
de treab\! pe limba lui Ady Endre, ob]inut în versiune
corect\, c\ altfel îl [tiam, de la Ildiko. F\r\ s\-i spun
de ce am nevoie de el… Ca s\ m\ plâng de {erban.
P\i, ia s\ vedem! Deci, el î[i lanseaz\ cartea la ora
[aisprezece, eu, tot acolo, la [aptesprezece treizeci. La
ora optsprezece [i cincisprezece cine d\ în continuare
autografe?  El! Eu, de când terminasem? De mult. A
kutyafaiat [i alta nu!

Dup\ dubla ceremonie, ne invit\ Lidia B., pe Ildiko,
pe Ioana P. [i pe noi doi, lansa]ii, la un restaurant de
pe lâng\ Hala Traian: Waterloo. «Sper c\ la tine e
aluzia», îi spun lui {erban. Vezi s\ nu…

A

31

CC

A kutyafaiat!




