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Limbajul militanţilor totalitari este sărăcit până la inepţie de formulările şefilor 
ideologici, maeştri ai unei limbi efasate care foloseşte „cuvinte de semnalizare 
ca alegorii şi ameninţări ale puterii”. Intenţiile „perlocuţionare” ale limbii, aşa 
cum au fost ele clasate şi analizate în „Limba de lemn”, faimosul studiu semnat 
de Françoise Thom, sunt evidenţiate chiar de producătorii istorici ai acestui tip 
de discurs, care nu-şi ascund intenţiile manipulative (Goebbels: „Noi nu vorbim 
pentru a spune ceva, ci pentru a obţine un anumit efect”). Limba de lemn, aşa 
cum a fost ea analizată de Thom, serveşte de vehicul ideologiei, până una-alta. 
În fapt, lingviştii sovietici (precum N. I. Marr) prevedeau dispariţia limbii care 
constrângea proletariatul la umilinţa de a o vorbi. 

Nicolae COANDE

Limba de lemn 
şi poezia unei 
„religii noi”
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Autorul acestor însemnări nu-i nici conservator („muce-
găit”, ca Bârzoi ot Bârzoieni), nici ultramodern precum 
Coana Chiriţa, dar se crede îndreptăţit să se întrebe, 

totuşi, într-o chestiunea atât de mult controversată şi rămasă în 
suspensie sine die, cea a relaţiei dintre cartea literară pe hârtie şi 
cea pe suport electronic. Cât priveşte tărâmul online, autorul 
recunoaşte de la bun început că are dificultăţi de exerciţiu, ştie că 
se discută de mult şi cu pricepere pe internet, la radio, oarecum la 
televiziune, ba chiar şi în unele publicaţii scrise, mai puţin sau 
deloc în revistele de specialitate literară. S-ar zice că subiectul ar 
fi întors pe faţă şi pe dos, până la saturaţie, fals şi plictisitor, ceea 
ce nu e aşa. Propagandişti şi incriminatori internetului încă se 
confruntă şi vor continua să se contrazică pe diferite tonuri cu 
abuz de clişee. Câteva dintre calificările de-o parte şi de cealaltă, 
pentru deschiderea gustului dialogic. Prietenii: „foame de comuni-
care”, „entitatea mamă a informaţiei”, „fereastră a minţii”, „lumea 
va fi virtuală sau nu va fi”; Adversarii: „abonare la mediocritate, 
„subjugare”, „informaţie multă şi proastă”, 
„mecanizare”/”dezumanizare”, „desacralizarea inocenţei gându-
lui”, „suprimarea creativităţii”.

Cât priveşte tema noastră, ar fi cel puţin trei opinii distincte:  
1) există  (sau ar trebui să fie) o corelaţie între cele două domenii, 
2) cartea pe hârtie e pe cale de dispariţie, 3) internetul nu va 
înlocui niciodată cartea pe hârtie. Da, unii, cei mai ageamii sau, 
cine ştie, cei prefăcuţi în isteţimea lor, ca Moş Ion Roată, pun încă 
întrebarea ce este internetul - şi explicaţii vin puhoi. Scurt, 
minimum minimorum, e o reţea de socializare, leagă între ei 
oameni de diverse preocupări pentru comunicare, conversaţii, 
informaţii, publicitate, facebook, google, twiter, linkedin ş.c.l. E ca 
o arhivă uriaşă care se va mări în continuu, un spaţiu virtual, fără 
hotar. Până şi Papa Francisc i-a îndemnat de curând pe oameni să 
fie „cetăţeni digitali” la modul constructiv, folosind Internetul care 
este „un dar de la Dumnezeu”. 

Dar despre carte, şi anume cea literară, este vorba aici. În 
primul rând, cum se ajută ea cu reţeaua virtuală. Pe de o parte, 
literatura mai oferă încă un sector superenciclopediei universale, 
este unul dintre cele mai sociabile/expansive spaţii. De cealaltă 
parte, ajutorul este încă mai mare:  internetul ajută editurile la 
difuzare şi, astfel, cartea dobândeşte mai larga vizibilitate prin 
circulaţie, îi  limitează până la dispariţie pe intermediari, le 
înlesneşte cititorilor, nu întru totul, să-şi afle cărţile dorite/
îndrăgite. Cercetătorii de istorie literară găsesc şi vor găsi mai uşor 
şi mai multe documente, mărturii, corespondenţă pe mail. Depinde 
şi de utilizatori, oferta românească e săracă, plină de veleitari. Cât 
despre critica literară online, „o ciorbă subiectivă şi egoistă”, 
spune un blogger. Nicolae Manolescu, om de toată încrederea, 
concede că, în ciuda multor autori de literatură apreciabil aflaţi în 

acţiune, „nu există nici o monitorizare, niciun control, niciun 
spaţiu critic, este un sac enorm, în care se aruncă, nediferenţiat, 
totul la grămadă (…) Dar dacă ei preferă acest sistem, dacă nu se 
autocontrolează, dacă nu ies în public cu spirit critic, n-au nicio 
şansă”. Cineva mai tranşant crede că literatura n-are nevoie de 
internet. Ea e vital să fie creată!

Internauţii, mai mult sau mai puţin vehemenţi, susţin că vremea 
cărţii scrise tradiţional a trecut. Despre criza literaturii, nu-i aşa?, 
mai de mult se vorbeşte. Acum s-a acutizat ( ”cartea de hârtie e 
dusă”). Era strict necesară Evului Mediu, pe vremea lui 
Guttenberg şi Coresi.  De când cu revoluţia tehnică, odată cu 
naşterea literaturii moderne, a început să se întrevadă un alt curs al 
tuturor mijloacelor de comunicare. Mai ales acum, în era comuni-
cării! Peste 20 de ani, cartea de hârtie va fi ca un timbru, ca un 
talger de argint, un obiect gustat doar de colecţionari. Arta literară 
nu are decât o şansă: coabitarea cu internetul.  E cam greu pentru 
un cap mai puţin supertehnicizat cum poate fi această coabitare 
altfel decât prin păstrarea şi accentuarea identităţii, ştiindu-se că 
actul creator stă în puterea de creaţie a artistului. Există răspuns şi 
la această problemă insolubilă, dar e prea complicat pentru un text 
de gazetă. Ceea ce se cunoaşte mai concret, adică mai simplu, e că 
deşi pe LiterNet o carte are 4000 de descărcări, nu-i împiedică pe 
debutanţi şi nu doar pe ei să tipărească pe hârtie, în 200-500 de 
exemplare, cel mai adesea pe bani proprii sau sponsorizări umili-
toare. La  multele premii, ale celor de la concursuri, de la Filialele 
USR, ale Uniunii Scriitorilor, Academiei etc. trebuie, deocamdată şi 
exclusiv, carte pe hârtie. Mai surprinzătoare e întâmplarea că apar 
sumedenie de cărţulii ale veleitarilor (românii au talent, nu se pot 
abţine), în baza cărora mulţi „autori” au intrat în „Uniune”. Mai 
recent, pentru aceasta s-a introdus o sită ce se arată mai deasă. 
Greu de prevăzut. În tot cazul, dovada se observă prin dispariţia 
unor publicaţii, ori trecerea altora în ediţii electronice, în 8 ani au 
apărut la LiterNet  aproape  250 de titluri, descărcate în peste 1,2 
milioane de exemplare. Cărţi mai „citite”, dar nu mai bune. Nu se 
ştie dacă beneficiază ochii cititorilor, timpul lor, pădurile noastre. 
Am văzut într-o bibliotecă mare, Biblionet, „cititori” de orice, în 
afară de cărţi. De literatură, nici vorbă.  Un prieten poet a început 
cu mari speranţe pe hârtie, a continuat să se instruiască de pe 
internet, acum e de o erudiţie ieşită din comun. Ţine conferinţe 
despre „poezie şi twiter”, la întâlniri literare şi neliterare, în reviste 
şi în cartea lui de eseuri. A ajuns să scrie cam alambicat, interesant, 
cu diverse formulări în alte limbi, inclusiv câteva inventate de el.

Nu va dispărea cartea de literatură de hârtie, ripostează voci 
liniştit-încrezătoare ori mânioase. Autorii scriu cărţi care mai bune, 
care mai puţin izbutite, iar alţii de-a dreptul proaste. Dar, susţin 
dumnealor, cartea e concretă, are forme perceptibile prin toate 
simţurile, poate fi pipăită, răsfoită, îi simţim mirosul cernelii, 
întreţine spiritul creator, păstrează senzaţia de istoricitate, se 
supune verificării critice. Şi câte altele, cu toate asalturile la care 
este supusă. Vom mai vedea?
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Continuare în pag. 4

Maurice Nadeau a împlinit incredibila vîrstă de 100 de 
ani. Intenţionam să scriu cu acest prilej un articol, 
dar mi-am dat seama că personajul, nume de marcă 

de altminteri, nu-mi e îndeajuns de apropiat, că “nu-l simt” în acel 
amestec de pedanterie distinsă şi ironie ce-l conturează, reamintin-
du-mi-l pe Şerban Cioculescu (întrucîtva şi fizionomic aduce cu 
acesta). Am consultat Histoire du Surréalisme, am citit cartea lui 
despre Flaubert, ştiu că a fost un editor şi un “lansator” de scrii-
tori, dar ştiu de asemenea că drumul său spre literatură vine 
dinspre un anume coté politic. Suprarealismul l-a interesat iniţial 
graţie apropierii lui Breton, în 1928, de Troţki, se pare că mai mult 
decît prin valenţele sale literare. L-a contrariat apoi disocierea 
suprarealiştilor de idealul comunist, vizînd “edificarea unei noi 
ordini umane printr-o revoluţie radicală în felul de a trăi, de a 
simţi şi de a gîndi, fie şi prin medierile propuse de Istorie”, în 
favoarea “revoluţiei interioare”, avînd similitudini cu Marea Operă 
a alchimiştilor… În schimb atracţia pentru regimurile comuniste 
nu i s-a epuizat nici după prăbuşirea zidului Berlinului. Întrebat de 
Petru Răileanu, la mijlocul anilor ‘90, dacă mai vede revoluţia 
cubaneză în aceeaşi lumină festivă (a întreprins o călătorie la 
Havana, în 1967), a răspuns: “L-am văzut pe Fidel Castro, şeful 
statului, care vine în jeep să ne vorbească, mergem cu el într-un 
bistrou, discutăm. Ei, ce părere aveţi despre ce se întîmplă la noi? 
- ne întreabă el. Eram totuşi foarte miraţi, vedeam oamenii care 
aveau aerul de-a fi fericiţi, care dansau pe străzi, dar nu am 
remarcat că magazinele erau goale, deja, la vremea aceea. Chiar 
dacă am fi remarcat, ne-am fi zis că este o penurie trecătoare… 
Cînd mergeam pe trotuare, călcam pe mozaicuri de Wifredo Lam, 
pictorul suprarealist, ni se părea formidabil. Wifredo avea vîrsta 
noastră… Deci, ne-am întors de acolo plini de iluzii. Mai întîi de 
entuziasm, iluziile au venit după”. Iluzii tipice perspectivei 
gauşiste dintr-un Occident care n-a cunoscut comunismul decît de 
la distanţă ori cel mult din “vizite” aranjate. Mă tem că nu e o 
scuză suficientă pentru lipsa de realism a celor cu pricina. E ca şi 
cum cineva s-ar apuca de o meserie pe care n-o stăpîneşte, 
dezamăgindu-şi clienţii, nu-i aşa?  

“Sacrificiul de sine ne îngăduie să-i sacrificăm pe ceilalţi fără a 
roşi” (Bernard Shaw). 

Am văzut zilele trecute două căruţe cu coviltir trecînd agale pe 
şoseaua de pe-o coastă de deal a Cărbuneştilor. O reminiscenţă din 
vremuri pe care le credeam apuse. Dar nu erau căruţe moţeşti, “cu 
doniţi şi cu ciubere” cum mi se năzărise o clipă. Cîteva chipuri 
tuciurii iţite din penumbra lor m-au lămurit. Încărcate pînă la refuz 
cu bucăţi metalice dintre cele mai felurite, roase de rugină, ţevi, 
chiuvete, găleţi, roţi, fragmente de frigidere, televizoare, biciclete, 
chiar părţi din caroserii de automobile, atestau un nomadism 
modernizat, cu substrat tehnic… Doi tipi m-au agrăit, pe rînd, 
familiar: “n-ai fier vechi?”. Mi-am dat seama că ţiganii (îmi vine 
greu să spun romii; mi se pare că tocmai această vocabulă cvasio-
ficială rîde pe înfundate) circulă cu orice preţ, din illo tempore 
pînă azi. Poartă migraţia în sînge precum un corolar al neadaptării, 
al “neangajării”. Rămîn cu îndărătnicie la cîţiva paşi distanţă de 
ceea ce socotim a fi viaţa civilizată. Să fie asta problema lor sau a 
noastră, a concetăţenilor de alte neamuri, sau, cum socotea cineva, 
problema lui Dumnezeu, care a făurit această seminţie aparte, cum 
o poezie aspră care-şi are finalitatea enigmatică în sine? 

Îmi spune mucalitul A. E.: “ţigăniţi, doar ţigăniţi, unii dintre 
noi, cînd ne aflăm în patrie, sîntem de-a valma trataţi, cînd 
ajungem în Europa, drept ţigani de-a binelea”. 

Tot A. E.: “Cum de romii băştinaşi care au avut grijă să-şi 
desemneze nu doar un rege, ci şi, pentru pesemne o mai temeinică 
acoperire a grandorii etnice, un împărat, nu şi-au ales şi un 
preşedinte? Să fie cumva din dorinţa de-a nu-i face şucăr lui 
Traian Băsescu?”. 

Iarăşi A.E.: “Se răsfaţă în oraşele din Oltenia o reclamă 
destinată a îmbia clientela la îmbrăcămintea second hand: Visul 
imaginaţiei. Eu unul sînt nevoit, în Amarul Tîrg, să dau cu ochii 
de ea de mai multe ori pe zi, aşa încît îmi dau seama că nu e nici 
vis nici imaginaţie. E a naibii de reală…” 

“Nimic nu face un efect mai puternic decît o platitudine 
zdravănă, sănătoasă” (Oscar Wilde). 

Întîlnim uneori imagini, cugetări, formulări care ni se înfăţişea-
ză atît de potrivite nouă încît ne scandalizează împrejurarea că 
le-au venit sub condei Celuilalt. Moralmente ne împroprietărim cu 
ele. Sînt, organic, ale noastre. Fantazînd puţin, mă gîndesc la cei 
dispuşi a săvîrşi crime pentru a stăpîni o comoară sau o femeie 
frumoasă. Ar fi cu neputinţă o crimă pentru o metaforă? 

“Un om din Evul Mediu ar detesta în mod identic întregul 

nostru stil actual de viaţă, considerîndu-l atroce, dezgustător şi 
barbar! Fiecare epocă, fiecare cultură, fiecare datină şi tradiţie îşi 
are stilul său specific, propria moliciune şi duritate, frumuseţile şi 
atrocităţile sale, considerînd că anumite suferinţe sînt fireşti şi 
tolerînd răbdător anumite rele. Viaţa oamenilor se transformă în 
suferinţă reală, într-un adevărat iad numai atunci cînd se întrepă-
trund două epoci, două culturi şi religii. Un om din Antichitate care 
ar fi fost nevoit să trăiască în Evul Mediu s-ar fi sufocat în modul 
cel mai jalnic, tot aşa cum un sălbatic ar fi nevoit să se sufoce în 
sînul civilizaţiei noastre. Există apoi perioade în care o întreagă 
generaţie se trezeşte prinsă între două epoci, între două stiluri de 
viaţă, încît îşi pierde naturaleţea, moravurile, orice sentiment de 
siguranţă şi inocență. Fireşte că nu fiecare îşi dă seama de acest 
lucru în egală măsură. Un om cu firea lui Nietzsche a fost nevoit să 
suporte mizeria de astăzi cu o generaţie şi mai bine înaintea noastră 
- mii de oameni suferă astăzi de tot ceea ce el a fost nevoit să 
sufere singur şi neînţeles de nimeni” (Herman Hesse). 

“Ideea este asemănătoare cu forma la sportivul care spune «sînt 
în formă»” (C. Noica).  

O surpriză. Ingenioasele, sentimentalele, ironicele, insinuante-
le, sofisticatele, pateticele, perfidele, parfumatele scrisori, deliciu 
al veacurilor trecute, (autoritatea lor inebranlabilă e consemnată, 
între altele, de-a lungul operei lui Proust, ca şi sub condeiul tragic 
al lui Kafka) revin în forţă. Cum? Prin mijlocirea internetului, care 
obligă mîna practicanţilor săi la eforturi mai mult ori mai puţin 
extinse de formulare scriptică. Inhibată multă vreme de telefon, 
epistola se scutură de torpoare, se prezintă, verticală şi chemătoa-
re, în faţa noastră. Cultura vizualului nonscriptic, gata-gata a 
înghiţi textul, cunoaşte o solidă rivalitate, chiar pe terenul ce părea 
atît de dezolant al noilor tehnici de comunicare. Încă o dovadă a 
circularităţii în cultură. Nimic nu se pierde, totul revine. Chiar 
totul? Trecutul se reconstituie pe ici pe colo, prin… punctele 
esenţiale.

“De altminteri, îndată ce începea să se înduioşeze şi să te 
înduioşezi şi tu de un lucru neadevărat, spunea: «îţi jur», mai mult 
din voluptatea isterică de a minţi decît din interesul de a te face să 
crezi că spune adevărul. Nu credeam ceea ce-mi spunea, dar nu 
eram supărat pe el, căci moştenisem de la mama şi de la bunica 
însuşirea de a nu fi în stare să pizmuiesc nici măcar pe unii mult 
mai vinovaţi şi de a nu condamna niciodată pe nimeni” (Proust). 

Gloria mea actuală: titlurile de “cetăţean de onoare” decernate 
de Amarul Tîrg şi de Tg.Cărbuneşti… 

Joc irezistibil: te străduieşti a-ţi aduce în minte, sfredelindu-ţi 
fără milă memoria pînă dai de stratul său emoţional-restaurator, 
cel mai viu, oameni, mici întîmplări, privelişti din copilărie şi 
pubertate, ca să vezi, cu o stranie curiozitate, unde ai ajuns pornind 
de acolo. Apoi mai faci un  efort pentru a te abstrage din prezent, 
descinzînd (teleportîndu-te?) în feeria acestui illo tempore intim, 
ca şi cum te-ai mai putea afla acolo. 

   “Dacă eşti o fiinţă care doreşte ca oamenii să nu fie egali, 
aceea e femeia” (G. Călinescu). 

Să nu ne amăgim: relaţiile dintre oameni sînt îndeobşte relaţii 
de forţă. Ne adulmecăm, ne dibuim spre a ne da seama cine e mai 
tare, instinctiv, “dincolo de bine şi de rău”, fie şi în raporturile 
minimale (poate, în cazul lor, substratul brut e mai implacabil). 
Schiţăm, reflex, zi de zi graficul unor ierarhii. Chiar pierdute sub 
nivelul conştientizării stricte, aidoma unor rîuri ce-şi continuă, pe 
porţiuni, un curs subterestru, asemenea raportări sînt inevitabile. 
Cum le-am putea contracara? Prin iubire, adică pe calea angelică, 
ori prin orgoliu, adică pe calea aparent demonică? Depinde de 
forul lăuntric al fiecăruia. Totuşi orgoliul nu e neapărat un feno-
men moralmente rebarbativ, fiind apt de complexităţi cu sens 
expiator. “Adevăratul orgoliu, scria Valéry, cel de cea mai rară 
calitate e însoţit de dispreţ ori de milă de sine”. Iar mila, indiferent 
de obiectul său, nu are oare o sursă divină? 

“Iar de-a lungul întregii sale vieţi, el canalizase tot geniul 
fanteziei sale, toată forţa şi capacitatea lui de gîndire împotriva lui 
însuşi, împotriva acestui obiect plin de inocenţă şi nobleţe. Căci, 
din acest punct de vedere, el era totuşi un adevărat creştin, un 
adevărat martir, deoarece orice asprime, orice critică, orice răutate, 
toată ura de care era capabil, le îndrepta mai ales şi cu precădere 
împotriva lui însuşi. În ceea ce-i privea pe ceilalţi, pe lumea 
dimprejurul său, făcea necontenit cele mai eroice şi mai serioase 
eforturi de a o îndrăgi, de-a i se conforma, de a nu-i provoca nici o 
suferinţă, căci la fel de profund ca şi ura faţă de el însuşi i se 
întipărise în minte acel «iubeşte-ţi aproapele»” (Herman Hesse). 

Libertatea optimă nu se întîmplă a fi uneori o sclavie ce se 
ignoră? 

Pentru unii poezia e un desert al unei mese consistente, pentru 
alţii un aperitiv al unei mese care nu va mai veni niciodată. 

Poezia: un duel al fiinţei cu sine. Dacă e doar cu Celălalt, e un 
act exterior naturii sale. 

“Adevărul era că eram cu totul lipsit de capacitatea de a-mi 
gîndi, chiar şi în cele mai neînsemnate lucruri, viitorul concret. 
Îmi limitam gîndirea numai la obiectele imediate şi la împrejurări-
le prezente, şi asta nu din pedanterie sau pentru că aş fi avut 
interese bine conturate, ci - în măsura în care prostia mea nu ar fi 
fost cauza - din tristeţe şi din spaimă; din tristeţe, căci prezentul 
fiind atît de trist pentru mine, îmi spuneam că nu trebuie să-l 
depăşesc înainte de a se fi destrămat într-o situaţie fericită, din 
spaimă, pentru că, tot aşa cum mi se face frică în faţa celui mai 
mic pas în prezent, mă consideram nevrednic, copilăros şi demn de 
dispreţ, cum mă vedeam, să judec cu adevărat şi cu spirit de 
răspundere un viitor măreţ, bărbătesc, care, de cele mai multe ori, 
nu mi se părea deloc posibil, încît cei mai mici paşi spre el îi 
socoteam o minciună, iar ţelul cel mai apropiat de neatins” 
(Kafka). 

  
În copilărie, detestam textele “triste”. Mă scoteau din sărite 

acele cărţi pentru copii în care autorul atingea corzi melancolice, 
făcea loc visătoriei vagi, fie şi cu puţină glazură zaharoasă pe 
deasupra. Doream lumină, voie bună. Nu în ultimul rînd umor. 
Rîdeam cu faţa spre viaţă fără nicio inhibiţie, plîngeam doar atunci 
cînd se povestea despre suferinţele sau moartea unor fiinţe, nu în 
ultimul rînd animale. Cum să-mi explic reacţia exclusiv solară a 
pruncului care am fost? Ce s-a ales din imunitatea lui sufletească 
la întuneric? Poate că era ca un fel de antrenament al unui pilot 
într-o tabără confortabilă înaintea unor raiduri primejdioase pe 
care va trebui să le efectueze deasupra teritoriului inamic. O 
acumulare de forţe înaintea unor salturi mortale. Numai că acel 
copil se antrena fără să ştie ce va urma, închis ermetic în vîrsta lui 
ca-ntr-un Destin care l-a trădat… 

Cele trei căi ale iertării: 1) a nu te răzbuna; 2) a înţelege; 3) a 
uita. Ultima are puterea maximă, cea a increatului. 

S-ar părea, la prima vedere, că sinceritatea e mai limitată decît 
ipocrizia, care e capabilă a se multiplica, a se extinde considerabil. 
A spori mereu prin simulacre. Dar în realitate ipocrizia sfîrşeşte 
prin a obosi precum orice artificiu. Pe cînd sinceritatea dispune de 
resursele egal-productive ale naturaleţii, postura nesinceră e 
aidoma unei plante artificiale ce nu-şi poate trage sevele din sol. 
Din care motiv ipocriţii ajung la stereotipii. Lipsit de combustibi-
lul unei organicităţi, mecanismul lor moral e nevoit a merge pe 
cîteva tipare comune. Pe cînd indivizii eminamente sinceri sînt 
spontani, cei eminamente ipocriţi se imită sîrguincios între ei. 
Ipocrizia decade lesne în manierism, pastişă, plagiat. 

 “Diavolul trufiei este atît de şiret şi de iscusit, încît deîndată 
ce începi să te judeci cu cea mai mare sinceritate şi-ţi vezi toate 
ticăloşiile, el e prezent şi-ncepe să-ţi şoptească: Iată, vezi ce bun 
eşti, nu ca ceilalţi, eşti smerit şi te condamni singur, eşti bun” 
(Tolstoi). 

Atît cît mă pot pătrunde pe mine însumi, îmi dau seama, mai 
curînd decît de succesiunea, de simultaneitatea vîrstelor pe care 
le-am parcurs, alăturate printr-o formulă similară celei ce guver-
nează artele vizuale, spre deosebire de literatură şi muzică. Dintr-o 
ochire asupră-mi, le pot îmbrăţişa pe toate. Radiaţia paradiziacă a 
copilăriei stă alături de starea inadecvării în crescendo, a învolbu-
rărilor şi angoaselor adolescenţei, acestea răspund într-o maturitate 
ce a încercat doar să le contabilizeze cu o prezumţie de scepticism, 
iar spaţiul încă în curs de alcătuire al senectuţii  n-ar putea, nu văd 
cum ar putea fi umplut cu altă materie. Aşadar, spre a mă confor-
ma terminologiei curente, aş spune că fiinţa de acest tip, cu un 
impuls spre lăuntrică devălmăşie, e… postmodernă. 

Sînt două soiuri de rataţi: cei din timpul vieţii şi cei din 
postumitate. Primii s-ar părea că au soarta cea mai tristă deoarece 
gustă amarul insuccesului ca un conţinut existenţial, eşecul lor 
avînd francheţea de-a se înfăţişa îndeobşte ca atare atît lor cît şi 
ambianţei. Pe cînd rataţii din categoria a doua se iluzionează şi, 
deopotrivă, iluzionează publicul printr-un surogat de succes. Abia 
moartea îi situează în adevărata lumină. Destinul se joacă perfid cu 
ei, dar şi, pînă la un punct, cu noi cei ce riscăm a consuma destulă 
vreme produsele lor prevăzute cu etichete de valoare. Perioada 
comunistă oferă, de la un cap la altul, exemple suficiente. Precum 
şi cazuri care încă aşteaptă, în sertar. 



www.centrulbrancusi.ro4 www.centrulbrancusi.ro

NR. 14, februarie / 2014,,Călătoria în realitate are loc înlăuntrul nostru”.

Barbu CIOCULESCU

BIBLIOTECA UITATĂ

Dumitru UNGUREANU
 / Un bard al zăpezilor

Este foarte cunoscutul Evgheni Evtuşenko, de curând 
revenit în atenţia vierii noastre literare prin apariţia unei 
ample traduceri - ne referim la volumul „Porumbelul din 

Santiago şi alte poeme”, editura „Vremea”, Bucureşti, 2013 - dato-
rită dlui Ştefan Dimitriu. Nadia Brunstein (New Jersey) prefaţează 
volumul poetului care de altfel îşi petrece de mulţi ani viaţa în 
America. Acolo unde, din câte aflăm, zăpezile le concurează pe 
cele din Siberia natală a bardului. La finele cărţii, un eseu al 
tălmăcitorului, intitulat „Evtuşenko, dragostea mea” narează 
norocoasele împrejurări în care poet şi tălmăcitor s-au cunoscut, 
apreciat, împrietenit, supertitlul volumului arată aşa:  „Evgheni 
Evtuşenko pe limba lui Ştefan Dimitriu”.  De ştiut, poetul a vizitat 
în mai multe rânduri ţara noastră, iar în anul 2007 a primit, la 
Neptun, premiul „Ovidius”. Din discuţia închietoare de volum, 
dintre autor şi tălmăcitor, luăm cunoştinţă de faptul că poemul ce 
dă titlul versiunii în limba română a salvat viaţa a mii de tineri, 
înclinaţi să se sinucidă - o reacţie, deci, contrară celei din epoca 
preromantică, de apariţia „Suferinţelor tânăru lui Werther” cauzată. 
Atunci , un val de sinucideri a urmat lecturii povestirii. Ţinta etică 
este evidentă la un poet care, de la începu turile sale, a şocat 
cercurile diriguitoare pentru cenzură, parcă anume alese. „Eu cred 
că indiferenţa în legătu ră cu evenimentele umanităţii sau cu cele 
petrecute în ţară este umilitoare pentru scriitorul care se vrea cu 
adevărat mare”, afirmă dânsul. Vocaţie, ce nu i-a lipsit poetului de 
la începuturi. A scris ce-i plăcea, într-o lume în care ceilalţi 
scriitori executau comenzi.

Mai cu seamă, a scris ce a gândit asumându-şi riscurile. Fără să 
aibă vocaţia martirajului, ca senzual iubitor  al darurilor vieţii.

Siberian, prin născare, îi plăceau iernile ca ninsori bogate 
acoperitoare de lumi: „Sclipea intens, ca-n vis purtată, / orbind 
acoperi oralul necuprins. / Era chiar ea Adevărat. / De când o 
aşteptam! A nins” (A treia zăpadă).  Sub marele veşmânt alb, omul 
parcă dispare:

„Iar el se duce, neîndemânatic, / încovoiat şi neîndemânatic, / 
parcă sleit de neîndemânatic, / sub fulgii mari şi calzi ce cad 
pe-alei. / Şi-a devenit, precum copacii, alb, / asemenea copacilor 
de alb, / precum copacii tot aşa de alb, / că nici nu se mai vede 
printre ei” (Alb). Cel ce mărturiseşte a purta cu sine pădurea lui 
Esenin, dar spre deosebire de acela a cunoscut şi nopţile  albe de 
la Arhanghelsk şi a plutit pe fluviul Peciora străbate cu voioşie

depărtările, le gustă felul, cu pură senzualitate, în linia vitali-
tăţii lui Esenin şi Maiakovski. Locul lui este lângă cel năpăstuit, 
lângă cel primejduit. Se simte în pielea puiului de vulpe albastră, 
din crescătorie, ce-şi cunoaşte de timpuriu sfârşitul: „Albastru 
sunt, în ferma cenuşie, / şi pentru asta, bun de abator. / În cuşcă de 
metal ţinut - vai, mie! / nu-s împăcat că trebuie să mor” (Poftit, 
într-o crescătorie de vulpi albastre, din apropierea oraşului Riga, 
dimpreună cu alţi colegi scriitori, cu decenii în urmă, am văzut 
zbaterile sărmanelor animale!)

Teme simple, directe, sentimente pe faţă, deschidere către 
cititor, ferit de capcane verslibristice, cadenţe bine simţite de 
acesta şi respectate de traducător, ce oare l-a singularizat pe 
Evtuşenko în viaţa literară a Uniunii Sovietice, de după moartea 
lui Stalin şi până la Gorbaciov? Fără îndoială, capacitatea lui de a 
se simţi liber într-o lume care pierduse însăşi noţiunea li bertăţii a 
convins şi captivat. Capacitate de care este conştient: „La treaba 
asta / am pus un pic mâna şi eu, /cel care / mi-am dus viaţa mereu 

/ între Lublianka / şi Muzeul Politehnic - / aşa cum a vrut 
Dumnezeu” (Lublianka) . Lublianka fiind, cum se ştie, o sinistră 
puşcărie moscovită!

Rus vechi, căruia bolşevismul nu-i distrusese cerbicia, 
Evtuşenko întâmpină dificultăţi în a trăi în Rusia postcomunistă, 
mâncată de Corupţie şi politicianism. Dilema e la vedere: „0 
mână-i pumn - îm părăţii înalte / consolidând cu gând de viitor. / 
dar ca o târfă, pal ma cealaltă / se-ntinde spre dolar, implorator” 
(Pumnul şi palma).

În dezamăgire, iubirea răscumpără, îndrăgostitul îi poate 
declara pe şleau iubitei: „Te iubesc mai mult decât speranţa / 
gloriei în veac de praf şi fum, / decât ţara asta ruginită, / fiindcă tu 
eşti ţara mea acum” (Iubire ). Iubire tandră, pândită de nestatorni-
cie. El crede nes trămutat în iubire, după ce a pierdut nădejdea 
într-o apropiată mântuire a Rusiei. Se întreabă: „Unde-i Rusia? / 
Cea veche s-a dus pe veci, / cea nouă / n-a început încă să fie” 
(Drumul spre casă). Desţărat, la mii de kilometri de vatră, se va 
explica, în faţa fiului său: el însuşi este drumul spre casă. Puţină 
teamă, în întâmpinarea morţii: „Poate că moartea nu-i / decât o 
aventură sublimă, / cum bunăoară /călătoria /acestui curcubeu / 
irepetabil, de seară” (Curcubeul de seară). Să trăieşti în Rusia e de 
groază, consemnează, dar ce minunat e să vieţuieşti în ea! Departe 
de patrie, preţuieşte în Ameri ca aceleaşi spaţii vaste, oameni 
dintr-o bucată, care-i plac şi, mai cu seamă, împrejurarea că 
tocmai aici se cunoaşte mai bine, îşi îm plineşte eul, el, cum se ştie, 
născut din năvală. De altfel, aşa rus cum este, îşi declară strămoşi 
devleni, sciţi, vikingi, traci şi greci cu vorbele lui: „Am fost născut 
- o, câte ar fi de spus! - neamţ, polonez şi rus şi-un pic mongol, / 
ucrainean şi baltic, bielorus, / şi-n general, copil cu trupul gol”. 
Un mod de a se proclama cetăţean al lumii!

Om al zilelor noastre, nu năzuieşte a fi statuificat, preferă 
îmbrăţişarea soţiei: „Nu ne vom gârbovi-n statui, v-am zis! / (nu 
vom lăsa îngheţul să ne-nhaţe / Bellocika Ahmadulina, ca-n vis / 
din bronzul ei îmi va sări în braţe!” (Bronz).  Bellocika, ea însăşi o 
valoroasă poetă. Dacă nu pofteşte statuie, nu înseamnă că pretenţii-
le lui sunt mici: „Amurg prelung, cu ţipăt de cocoare / şi scârţâit de 
cumpene-n şosea... / Omul din mine nici un nume n-are. /Azi Rusia 
să mă numesc aş vrea" (Amurg prelung). Nu mai puţin aparţinător 
al tuturor  seminţiilor lumii, locuieşte de 17 ani în Statele Unite ale 
Americii călătoreşte pe şleaurile Americii de Sud, şederea în Chile 
îi pri lejuieşte un amplu poem - vezi titlul cărţii - meritul acestuia 
fiind a fi salvat, repet, o mie de tinere vieţi.  Citindu-l tinerii 
sensibili au renunţat să se mai sinucidă, întorcând pe dos celebrul 
caz al lui Werther, cauzator, dimpotrivă al unui val de sinucideri.

Fericit de a fi nefericit, în tinereţe, acum, la vârsta recapitulări-
lor, poetul, cel ce şi-a asumat responsabilităţi într-un secol de 
trădări, compromisuri, indiferentă şi cruzime, îşi priveşte în li nişte 
zilele rămase, scriind o operă rock, punând moartea pe treabă, cum 
s-ar zice, ţinând conferinţe, activând. Stepa vieţii îi este acoperită 
de întinse zăpezi albe, imaculate. Adevărate. Şi glumeşte:

„Deasupra barăcii
un curcubeu boreal
poleieşte văzduhu-n tăcere – 
aurora îngheţatelor nopţi
ca o marcă de bere.”

Săptămâna căzută cu viscol asupra unei jumătăţi de 
Românie a răscolit clipe de-altădată, cufundate-n 
omătul memoriei. Anotimp nălucitor, iarna a 

dezlănţuit câteva titluri poetice pentru cărţi de raftul doi. 
M-ar fi pleznit şi pe mine crivăţul vreunuia, dacă sentimentul 
de frig siberian pe care îl îndur în perioada hibernală nu mi-ar 
bloca inspiraţia. Oare îmi justific astfel indolenţa? 

...Regăsesc o însemnare a tatălui meu, îngheţată într-un ev 
încins: 

„În amintirea acestor fapte de arme sau scris în istoria 
neamului nostru sau învăţat şi studiat în trecut dar acum nu 
mai au loc. 

Scris în ziua de 5.XI.950
ADUngureanu (semnătură subliniată ministerial, n.m.)
Cacova”
Tata avea atunci douăzeci de ani. Nu fusese luat încă la 

armată şi urmase cu greu, date fiind împrejurările războiului, 
şcoala elementară. Evita să povestească despre perioada 
imediat postbelică. Bătut crunt de nişte consăteni, geloşi pe 
succesul lui la fete, fusese internat în spital de câteva ori şi se 
pricopsise cu trecătoare dureri de cap. Sigur, nu loviturile de 
ciomag îi provocaseră inapetenţa pentru gramatică; mai 
degrabă vitele îngrijite, pământul frământat, agricultura de 
care a fugit şi n-a scăpat până la moarte. Literele au persona-
litate, precizie şi consistenţă, creionul chimic a lăsat o urmă 
ce n-a dispărut în colbul vremii. Hârtia cărţii pe care a scris 
tata... Dar şi alţii din familie au scris şi desenat, de parcă 
volumul folosea pentru testarea abilităţilor caligrafice şi-a 
calităţii peniţei! De exemplu, pagina 72, albă, poartă cerneala 
neagră înşirată de Taica – îl recunosc din prima frază lizibilă, 
în care îşi enunţă numele; slovele aspre au fost netezite 
ulterior cu vreo sugativă sau pânză... Hârtia, zic, este de bună 
calitate, probabil velină, n-am nicio indicaţie, fiindcă lipsesc 
filele de început şi de sfârşit, ca să nu pomenesc de coperte. 
Multe nume din text îmi sunt necunoscute; nu şi întâmplările, 
măcar că am învăţat istorie după „manuale” (nu cărţi!) noi, 
bine periate ideologic. Subiectul se ghiceşte din titlul impri-
mat pe un tartaj de culoare gălbuie, găsit de Google: Amintiri 
şi învăţăminte din Războiul de întregire a neamului 1916 – 
1919 - La fine: nouă apendice şi patrusprezece anexe, 
Editura ziarului „Universul” - Bucureşti, str. Brezoianu, Nr. 
23-25, 1936. Autor: Generalul de divizie N. Mihăiescu. 

Alţii îl pot cunoaşte şi au îndreptăţirea să scrie despre 
general. Eu am uitat detaliile Amintirilor... sale, dacă le voi fi 
reţinut vreodată. Lectura acestui op incomplet nu mi-a 
suscitat entuziasmul, nu mi-a exaltat spiritul. Şi nici rătăcirile 
imaginaţiei mele nu vin din sâmburii pritociţi sub arme. 
Miezul confesiunii de azi încorporează scena următoare. Este 
o seară din iarna 1965/1966. Soră-mea e cu mama în „bucătă-
rie”, cămăruţa cât cutia de chibrituri unde se pregăteşte hrana 
şi, de obicei, dorm părinţii. Tata nu e acasă. Taica, Maica şi 
cu mine stăm în odaia dinspre curte, încinsă bine de „godin” 
- o sobă de fier, cu două uşi, al cărei capac se poate ridica, 
lăsând spre utilizare plita de fontă. (Acolo se încălzea apă, se 
fierbea ţuică la ocazii, dar niciodată mâncare.) Încăperea să 
tot fi avut 4/3 metri, cel mult. Două paturi aşezate lateral, o 
masă lângă fereastră, un scaun cu spetează şi vreo două 
taburete cu trei picioare. Jos duşumea de brad, sus podină din 
acelaşi lemn. În perete, lampa cu gaz şi fitil ce afuma sticla 
nr. 5, ştearsă cu ziare „Sportul popular”, la care tata era 
abonat. Sub lampă, sprijinit pe-o pernă, de-a curmezişul 
patului, Taica ne citea din cartea sus citată. Nu ştiu cât de 
atentă era Maica, dar eu ascultam fără curiozitate. Tocmai 
stătuse viscolul care, timp de trei zile, troienise toate uliţele. 
Şi,-n liniştea câmpiei, am auzit motorul buldozerului făcător 
de pârtie. Nimeni nu crezuse zvonul ce-i dădea sigură sosirea 
din Balastiera Ioneşti, locul de muncă al tatălui meu. Iar tata 
nu se oprise la cârciumă; era sus în cabină, încurajându-l cu 
cinzeaca, să reziste, pe Forsonică, omul care opintea măgăoa-
ia, nedormit de două nopţi. 

Am zburat afară. Gerul crăpa sub uruitul şenilelor, bezna 
abia punctată ici-colo de luminiţa vreunei ferestre sângera 
sfâşiată de farurile monstrului mecanic, în urma căruia se 
adunaseră, şi-l urmau, toţi bărbaţii satului. Pe mine nu m-a 
lăsat Maica la drum. Probabil de-aia nu pot să uit magia 
clipei când în sat sosise teribila forţă străină ce avea să-l 
mutileze...

Amintiri înzăpezite

“Circulă pe internet mai multe filmuleţe care, urmărite, ne 
arată cît de jos a ajuns nivelul cultural al românilor. La întrebarea 
unui reporter «Cine a scris Biblia?», se primesc cele mai aiuritoare 
răspunsuri. «Popa!», e sigur unul dintre cei întrebaţi. 
«Dumnezeu!», e de părere altul. Sau, alte răspunsuri năucitoare: 
«Creangă», «Alecsandri» şi, cu cele mai multe opţiuni, 
«Eminescu». Cu alte cuvinte, autorul Bibliei trebuie să fi fost 
neapărat român, ceea ce denotă încrederea patriotică a bravilor 
noştri concetăţeni în puterile creatoare ale poporului nostru, care, 
nu-i aşa?, doar el ar fi putut să zămislească o asemenea carte 
fundamentală. De tot hazul sînt şi răspunsurile la întrebarea «Care 
este ultima carte citită?». Oamenii chestionaţi nu sînt în stare să 
reproducă un titlu (cu o excepţie, cineva îşi aduce aminte vag 
Amintiri din copilărie), ci doar, cu chiu cu vai, nume de autori. 
Scriitorii aleşi de români sînt, desigur, Eminescu, dar şi «Mihai 
Creangă» (care ar fi scris «poezii frumoase»), dar şi Caragiale 
(«care a făcut filme»), dar şi Ciprian Porumbescu” (România 
literară, 2013). 

   Farmecul ediţiilor vechi în care i-am citit prima oară pe unii 
autori români, în răstimpul în care copilăria se îmbina cu adoles-
cenţa cum noaptea (fecundă, plăsmuitoare de forme ce nu se 
distingeau suficient în obscuritate) cu zorii (aducînd nu numai 
lumina ca atare, ci şi transparenţa prin care figurile se iveau într-o 
nouă accepţie, mai subtilă, provocatoare). Arghezi, Blaga, 
Bacovia, E. Lovinescu, G. Călinescu, Vladimir Streinu, Şerban 
Cioculescu, Tudor Vianu, Perpessicius, dar şi N. Iorga, Const. C. 

Giurescu, P. P. Panaitescu, Gheorghe Brătanu, C. Gane… Ferestre 
pentru prima dată deschise spre o lume livrescă atît de convingă-
toare încît îţi insufla simţămîntul că fără a o cunoaşte n-ai mai 
putea rămîne tu însuţi. Pionieratul lecturilor unor cărţi deja 
“vechi”, care-şi sporeau misterul datorită împrejurării că erau 
interzise, da, interzise printr-un index impozant, în două tomuri, cu 
autoritate legală. Te apropiai de ele nu doar din unghiul experien-
ţei sufletului proaspăt, copleşit de noutăţi în care-i plăcea să se 
regăsească precum într-o şcoală ce-l forma idealizîndu-l spontan, 
ci şi din cel al restaurării unei legitimităţi. Al unei justiţii culturale 
pe care firavul adolescent o simţea  cu durere, încălcată într-o 
lume întoarsă pe dos. Ediţiile de atunci s-au constituit în semne pe 
un drum pe care mi-am îngăduit a-l urma, dar şi în amintiri, în 
vibraţii ale începutului pur. Al unui început în sine, neurmat de 
nimic…  

Voltaire despre Ninon de Lenclos: “Ninon, care m-a îndemnat 
să scriu versuri, ceea ce mi-a adus duşmănii pe toată viaţa, a avut 
o carieră mult mai de preferat ca a mea, primind, adică, şi dînd, la 
rîndul ei altora, numai şi numai plăceri…”. 

Echilibrul, cumpătarea, cuminţenia au la unii preţul retractilită-
ţii, dacă nu al laşităţii. Ori chiar la fiecare din noi, măcar în 
proporţii discrete… 

Nu poţi fi cu adevărat dezamăgit de oameni, dacă, la un 
moment dat, n-ai fost dezamăgit de tine însuţi. (G.G.)

Urmare din pag. 3

Însemnări
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 / Limba de lemn şi poezia unei „religii noi”Nicolae COANDE

Limbajul militanţilor totalitari este sărăcit până la inepţie 
de formulările şefilor ideologici, maeştri ai unei limbi 
efasate care foloseşte „cuvinte de semnalizare ca 

alegorii şi ameninţări ale puterii”. Intenţiile „perlocuţionare” ale 
limbii, aşa cum au fost ele clasate şi analizate în „Limba de lemn”, 
faimosul studiu semnat de Françoise Thom, sunt evidenţiate chiar 
de producătorii istorici ai acestui tip de discurs, care nu-şi ascund 
intenţiile manipulative (Goebbels: „Noi nu vorbim pentru a spune 
ceva, ci pentru a obţine un anumit efect”1). Limba de lemn, aşa 
cum a fost ea analizată de Thom, serveşte de vehicul ideologiei, 
până una-alta. În fapt, lingviştii sovietici (precum N. I. Marr) 
prevedeau dispariţia limbii care constrângea proletariatul la 
umilinţa de a o vorbi. Pur şi simplu, limba veche, cu acele con-
strângeri ale asupritorului de clasă, avea să dispară, iar oamenii 
muncii vor putea comunica, în premieră mondială, numai prin 
intermediul gândirii!

Până să ajungă la această performanţă de regăsit doar în 
utopiile SF, unde mentaţii mişună la tot pasul, limba face eforturi 
majore în comunism să năpârlească de înţelesurile semantice 
„vetuste” tocmai pentru a-şi asigura… decesul în faţa avântului 
gândirii. Până ce limbajul ideologic avea să devină universal, 
limba de lemn este vehiculul care poartă cu sine ideologia în toate 
straturile societăţii, „intră în funcţionarea statului comunist”. 
Pentru F. Thom, „ideologia reprezintă un potenţial distructiv pur şi 
ea este resimţită ca atare. Limba de lemn o preschimbă în putere, 
şi acesta în două feluri. Mai întâi, ea o formulează, adică  dirijează 
şi o canalizează; apoi ea pare să o limiteze. Cu alte cuvinte, cel 
care ţine un discurs în limba de lemn focalizează puterea distructi-
vă a ideologiei asupra cutărui sau cutărui membru al colectivităţii 
şi dobândeşte din nou puterea; pe de altă parte, ea dobândeşte 
astfel un fel de harismă pentru că a reuşit să localizeze – şi să 
deturneze asupra altuia – ameninţarea globală a ideologiei. Nimeni 
nu a transformat mai bine ca Stalin imanenţa morală a ideologiei 
în teroare aparent circumscrisă”2.

Cel căruia i-a fost dedicată această carte de referinţă, Alain 
Besançon, are o formulare inspirată, atunci când caută să explice 
mobilul care i-a determinat pe unii intelectuali faimoşi, de dreapta 
sau de stânga, să adere la ideologii care discută totul în termeni de 
clasă sau rasă: „Nu poţi rămâne inteligent sub imperiul ideologi-
ei”. El dă exemplele unor Heidegger sau Carl Schmitt, seduşi de 
mirajul nazismului fiindcă aveau ocazia de a proiecta asupra 
acestuia propriile gânduri, dar consideră că, în general, comunis-
mul nu a atras decât spirite de mâna a doua, gen George Lukács. 
Iar dacă poeţi ca Luis Aragon, Pablo Neruda, scriitori precum 
Bertolt Brecht (inspirat când scrie o poezie în care ridiculizează 
guvernul care trebuie să dizolve… poporul, dar sinecurist notoriu 
în restul timpului), ori pictori precum Pablo Picasso au părut să 
adere la ideile comuniste – au făcut-o sărăcindu-şi opera şi filonul 
ei cel mai autentic. Şi asta deoarece artistul nu poate adera 
„nepedepsit” la o ideologie care-i ofileşte pasiunea pe măsură ce 
se apropie de „nucleul acesteia”3. Această înrolare în masă a oame-
nilor în cele două tabere ideologice se produce cu preţul „prostraţi-
ei”: militanţii vor fi siliţi să recite ca pe nişte mantre inepţiile 
cuprinse în cărţulii care conţin doctrina emisă de şefi politici, 
adevărate mostre de spălare a creierului şi care nu conţin nimic 
„intelectual” în sine. „Eul” este exclus din limbă, şi e primul 
semnal că homo sovieticus proiectat de ideologii comunismului „se 

1  Citat în Françoise Thom, Limba de lemn, Ed. Humanitas, 2005, p.12
2 Françoise Thom, Limba de lemn, cap. „Limbă de lemn şi putere”, pp. 134-135
3 A. Besançon, Nenorocirea secolului, p. 37

percepe cu greu ca subiect”4. În aceeaşi analiză a modului în care 
limba naturală este obnubilată de cea creată în retortele ideologi-
cului, F. Thom evidenţiază felul în care limbajul de lemn solicită 
în special atenţia carieriştilor, a ariviştilor care se folosesc de 
schimonosirea limbii pentru a putea parveni rapid. Thom, care 
citează pasaje repetate din lucrările unor scriitori precum Zinoviev, 
Platonov sau Erofeev, arată cum scriitorii autentici operează 
adevărate diagnostice percutante în corpul acestei limbi false. 
Autoarea franceză vorbeşte despre „conştiinţa lirică” ce dă de gol 
fadoarea noii limbi, a noii gândiri, minciuna, o respingere instinc-
tivă a schimonoselii cuvintelor, remarcabil explorată în cărţile sale 
de Platonov (în special în romanul Cevengur), în timp ce pictorul 
Neizvestnîi remarcase cum conştiinţa devine „vâscoasă” prin ceea 
ce Thom numeşte „absenţa de reprezentare în spatele discursului”5. 
Acest tip de conştiinţă devine deja o a doua natură la omul nou 
proiectat şi reuşit de ideologii sistemului.

Un exemplu de captatio colectivă a limbii de lemn, din aria de 
referinţă românească, poate fi găsit într-un articol al lui Paul 
Cornea. El îşi aminteşte de faimoasa „scenă a balconului”, 
momentul discursului secretarului general al PCR, Nicolae 
Ceauşescu, la puţin timp după invadarea Cehoslovaciei de către 
armatele Kremlin-ului. Într-un text simptomatic pentru felul în 
care poate fi rememorată atipic o scenă din tinereţea sa comunar-
dă, Paul Cornea sesizează, poate involuntar, felul în care limba de 
lemn „înfloreşte” în creierele receptorilor adunaţi de Lider, 
convinşi că asistă la o zi măreaţă în care Istoria însăşi le vorbeşte 
pe înţeles: „Oamenii veniseră fără a fi mobilizaţi, în orice caz nu 
aparţineau unor formaţii organizate. Răspunseseră individual unui 
apel adresat conştiinţei fiecăruia. Dar faptul cel mai extraordinar îl 
constituia incredibila consonanţă între propria lor stare de spirit şi 
cuvintele oratorului. Ceauşescu vorbea ca întotdeauna, dezlânat, 
repetitiv, cu binecunoscutul său limbaj de lemn, ridicând ritual 
vocea spre a solicita ovaţii. De data aceasta, însă, peroraţia avea 
un accent dramatic şi o intensitate pasională care acţiona contagi-
os. Nu-şi putea reţine indignarea vorbind de atacul infam asupra 
Cehoslovaciei, efectuat în dispreţul ligii internaţionale şi al 
egalităţii dintre naţiunile socialiste. Iar noi toţi care-l ascultam îi 
împărtăşeam indignarea şi ne simţeam cuprinşi de o emoţie care ne 
sufoca. Ne simţeam militanţi ai unei cauze sacre şi eram gata, de 
ni s-ar fi cerut, s-o probăm prin faptă. Niciodată până atunci şi 
niciodată mai târziu nu s-a mai văzut, n-a mai fost posibilă o 
asemenea unitate între şeful partidului, membrii săi de rând şi 
masele populare”6. Simptomatic pentru tipul de text prezentat este 
sentimentul, încă nestins, al imersiunii într-un extaz colectiv, al 
unui liant sacral între Şef şi căuzaşi sau masele populare, bazat pe 
o afinitate de natură etic-revoluţionară în care cauza unei ţări 
asediate este preluată din „inimă” de o populaţie care achiesa 
necondiţionat la ceea ce Eugen Negrici a denumit mitul patriei 
primejduite. Deşi folosea până deunăzi un limbaj de lemn, şeful 
comunist este brusc invadat de o stare de graţie: vorbeşte inspirat, 
pasional, ca sub influenţa unui oracol şi-i face pe cei prezenţi în 
piaţă să se simtă militanţi ai unei cauze sacre! Phitya însăşi n-ar fi 
fost mai răscolitoare…

Urmare a acestui travesti demagogic – se ştie, în cele din urmă, 
că liderul român n-a riscat prea mult făcând figură de disident 
radical al Blocului comunist –, intelectuali neînrolaţi până atunci 
(Andrei Pleşu, Al. Ivasiuc, Paul Goma) cer carnetul de partid şi se 
4 Françoise Thom, Limba de lemn p. 160
5 Fr. Thom, Limba de lemn, p. 167
6 Paul Cornea, 1968 – La Paris şi Praga, Observator cultural, nr. 167 (425), 29 
mai-4 iunie 2008, p. 9

pun la dispoziţia Liderului, deşi fiecare dintre aceştia avea rapor-
turi diferite cu stalinismul epocii. Post-factum, ideile devin mai 
clare în raport cu intenţia din spatele faptelor, ceea ce nu-i împie-
dică pe cei care au trăit momentul să-l rememoreze ca pe unul care 
i-a marcat cu pecetea evenimentului monumental. Aş numi acest 
sindrom al aderenţei la un moment iraţional, liturgic, aparent 
corect rezumat în aprecieri de tip memorialistic, drept unul de tip 
„suspendarea din raţiune” – cu tot cu voinţa de a raţiona. 

Dacă nazismul este azi, la unison, decretat drept „ciuma brună 
a secolului XX”, comunismul este încă plasat într-o carantină 
protectivă din care adepţii săi încearcă să-l scoată basma curată. 
Alexandr Soljeniţîn, importantul scriitor şi disident al regimului 
stalinist, critic al unei societăţi care-şi regla existenţa după Diamat 
şi Gulag, a intuit caracterul perfid al ideologiei marxist-leniniste, 
arma ideologică a partidului comunist şi a clasei muncitoare, după 
cum glăsuia chiar „Micul dicţionar filozofic” elaborat în URSS. 
Pentru autorul Arhipeleagului Gulag, „ideologia este aceea care 
are nevoie pentru a supravieţui să-i pună în spatele gratiilor pe cei 
care îndrăznesc să gândească altfel […] Ea este responsabilă de tot 
acest sânge vărsat, de sângele a şaizeci şi şase de milioane de 
oameni”7. 

Până şi un scriitor cum este Panait Istrati, adept necondiţionat 
până la o vreme al U.R.S.S. şi al ideologiei acestui conglomerat de 
naţiuni, este dezamăgit, deja, în 1929, de lipsa libertăţii de 
conştiinţă din Imperiul Roşu: „Părăsesc U.R.S.S. mult mai trist 
decât pe vremea când eram unul dintre muncitorii striviţi de toate 
regimurile. Să exploatezi oamenii, să-i faci să trăiască cu un codru 
de pâine neagră, luându-le până şi jalnicul drept de a cârti, apoi 
să-l împuşti pe cel care a strigat o dată, a strigat şi atât, puţin mai 
tare decât de obicei – aşa ceva nu există nicăieri pe acest pământ, 
nici măcar în ţara lui Mussolini! […] Nu este vorba aici de 
socialism, ci despre o teroare care tratează viaţa omului drept 
material pentru războiul social. Se serveşte de el pentru triumful 
unei noi şi monstruoase caste, căreia îi plac la nebunie fordismul, 
americanizarea, produsele Coty, toaletele pariziene – o castă crudă, 
avidă de dominaţie şi atât de belicoasă încât este gata să sară 
asupra Chinei…”8. Istrati constată că ideologia comunistă impusă 
astfel de liderii sovietici ai vremii se bazează pe un „vid universal” 
care-i asigură dominaţia. Scriitorii, cei care sunt chemaţi să cânte 
în operele lor măreţia sistemului, sunt reprimaţi şi li se interzice să 
spună adevărul: „Libertatea scrisului, din punct de vedere moral-
intelectual, nu există în Rusia. Aceasta, în mod absolut. În Rusia 
se scrie din inspiraţie oficială, dacă nu chiar din comandă. De 
pildă eşti liber să te critici aspru (asta se numeşte acolo samokriti-
ka/ „autocritică”), să critici (dar pe cine şi de ce ?) tot ce pofteşti, 
afară de tot ce poate fi greşeală oficială […] În Rusia, acest 
Maikovski scria versuri plătite cu o rublă linia. De pildă : Tu, 
lucrătorule, loveşte ! / Dărâmă! / Ucide! / Noi, / cei de azi,/ vom 
construi / o religie nouă, / o economie nouă,/ o chimie nouă, / o 
tinichigerie nouă. Mai înşira câteva lucruri care puteau fi 
« nouă », număra, şi când avea cantitatea de linii cerută, iscălea. 
Pe urmă încasa”9. 

În cele din urmă, nici măcar religia nouă cerută de poetul 
Uniunii Sovietice nu l-a putut salva pe autorul „Norului cu 
pantaloni” de dizgraţia lui Stalin. Când poetul se întâlneşte cu 
propriul său Demiurg...

7 Alexandr Soljeniţîn, „Scrisoare către conducătorii Uniunii Sovietice, citat în 
Originile intelectuale ale leninismului , p.  5
8 Panait Istrati, Între banchet şi ciomăgeală, Ed. Humanitas, 2005, pp. 484-485
9 P. Istrati, Scrisoare deschisă oricui, cap.  „Regimul scrisului în Rusia”,  Ed. 
Humanitas, 2006, pp.190-191

Nu poţi rămâne inteligent sub imperiul ideologiei
Alain Besançon

Un baladist al glumei subţiri, un trubadur neo-folk, un 
fericit al cuvintelor-potrivite, iată doar câteva sintag-
me ce răsună ca ecouri la lectura poeziei lui Adrian 

Frăţilă, după ani de când îl „ştiam” din revistele altor h (ore)... 
Volumul*) editat recent de „Măiastra”, elegant şi bine stihariat, 
este unul mai degrabă ironist-postmodernist, cu un discurs-dicteu 
dezinvolt, dintre cele spontane, de bun versificator, atractiv prin 
ars-poetismul redefinirii proprii, nu doar a sa, ci a unei generaţii. 
„Stau cheile pe masă – închise-n strâmt inel / Ca mările de 
gânduri ce fruntea le-nconjoară / Până încep să ardă în largul lor 
un fel / De caravele smulse neliniştii de-afară”... („Triumf”).

Poetul este unul deloc livresc, deşi urzeşte inepuizabil 
mărgărite pe salba cărţii, un „eretic” prin limbaj. Unul dintre cei 
ce confirmă că, actualmente, poezia românilor este printre cele 
mai active din lume. Poate că traducerea ei în limbile anglosaxo-
ne, mai puţin cele neolatine, ar fi dificilă şi, sigur, ar scădea mult 

din savoarea aparte a „neaoşismului” nostru de impact cu 
„violenţa” noilor valenţe semantice ale altora, aşa cum o resimţim 
noi. Calitatea acestei poezii este şi cea a oralităţii, reductive, 
totuşi, deci a punerii pe portativ şi cântată mulţimilor, ca a 
cenacliştilor d’antan. Numai că actul scrierii poetice a fost şi în 
fapt dăinuie ca unul al însingurării, cerând a fi primit în singură-
tatea afin-electivă a cititorului. Oricum, Frăţilă nu cade-n eroa-
rea-teroarea unor parafrazişti-parodişti-ventriloci, cum Cărtărescu 
şi fanaţii „sextualismului” mixtum-compositum acestor ultime 
două decenii. Vorba lui Ioan Evu, avem o poezie pentru consuma-
torul de poezie, ca un soi de „drog” psihedelic, niţel naturist, 
poate din acea idee materialistă remanentă, după totalitarismul 
ceauşist, via marxismul „beţiei cu Marx” dinescian vs păunesci-
an..., cum şi paraşutiştii de peste Prut, anume că religia este un 
soi de drog pentru psihic. O fi o atare poezie via „Cadavre în vid” 
a lui A. E. Baconsky? Cred că NU.

„Ca nişte sarcofage sub zăpezi / 
Ard litere ce n-au fost încrustate / 
Dezgroapă-le în taină şi-ai să vezi / 
Cucuta are chipul lui Socrate” 
(„Erezii”). Magistral poem, ars 
poetica, al celui ce îşi înţelege rostul 
în zoon eretismul politikon, al revoltei 
ca ARTĂ-ARMĂ, dincoace de aluzia 
la practicile dezhumării din tradiţia resurectă a vampirismului şi 
priculicilor, vs mausoleismul grotesc kremlinez (!) – în 
Hermeneialand-ul... automutilării din lazaretul post-post-moder-
nist and emanatus. 

Adrian Frăţilă este un poet foarte serios şi atent cu sine, cu 
noi, cei ce îl vom reciti cu empatia intactă.

______________________________________
*) Adrian Frăţilă. „La arat văzduhul”, Editura „Măiastra”, 2013.

Eugen EVU / Adrian Frăţilă. La arat văzduhul, sau libertatea de a trage cu arcul
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Letiţia  ILEA / POEZIE
o altă după-amiază 

în care ai aşteptat să se întâmple ceva

o veste bună sau o ploaie cu soare
ar fi fost de-ajuns
să te smulgă dintre umbre
ele au acum consistenţa zgurii
aproape că simţi cum ţi se depun pe piele

aici sunt cu toţii
o clipă nu te-au părăsit
mângâi fotografiile
răsfoieşti cărţile ca pe nişte scrisori
aruncate în mare în voia sorţii
ai senzaţia că doar ţie ţi-a fost dat
să le găseşti

camera îşi pierde contururile 
încă mai aştepţi
să se întâmple ceva

e linişte 
zgura s-a aşezat temeinic
nici măcar 
nu mai poţi să-ţi imaginezi
un dialog un schimb de priviri
o desprindere

printre umbre seara coboară uşor
ca şi cum ai pierde
încă un prieten

în acel aprilie

tata s-a pierdut
pe drumul dintre mesteceni
fără să audă 
ce aveam să-i spun.

erau lucrurile cu adevărat importante
singurele care contau.

pe vremea aceea mă temeam
de cuvintele mari de sentimentalism.
 
multă vreme mi s-a părut că-l zăresc
la câte-o răscruce
şi de fiecare dată ştiam exact ce trebuie spus

alergam mă grăbeam să-i văd chipul
erau doar necunoscuţi.

sunt zece ani de-atunci 
acele cuvinte nerostite fierb în mine ca mustul.

e o primăvară cu ploi de noiembrie
o tăcere de parcă toate sentinţele au fost pronunţate.

cu un gest scurt
mătur hârtiile de pe masă
mă ridic
hotărâtă să încep în sfârşit 
să fac lucrurile aşa cum trebuie.

nu mai e nimeni în jur
dinspre mesteceni se porneşte un vânt uşor 
ca o încuviinţare.

dimineaţa
 
vine ca un joc
cu reguli imprecise
vei mai pierde o dată
încerci să te mai sustragi o clipă
să amâni confruntarea
dar de pretutindeni
te asaltează semnele zilei care începe
soneria ceasului
tropotul vecinilor
care au cu toţii ceva important de făcut
îţi sorbi cafeaua
gândindu-te cum să te strecori
printre lucrurile cărora ar trebui
să le dai de capăt
cobori în stradă
ca pentru o decapitare
spui „bună ziua” „salut”
cu gândul în altă parte
angrenajul te cuprinde
totuşi rotiţa cea slabă eşti chiar tu
în zadar încurajările prietenilor
împunsăturile duşmanilor
aşa se simt probabil extratereştrii
uitaţi pe pământ de navele-mamă
aşa se simt răniţii
părăsiţi în spatele frontului
seara vine încet
cât ai aşteptat eliberarea

întoarcerea între lucrurile dragi
întâmpinarea câinelui
dar liniştea e înveninată
de gândul zilei care urmează
noaptea trece cu stabilirea strategiilor
combinărilor permutărilor
cum să înveţi şi tu regulile jocului
cum să înaintezi triumfător
în lumina dimineţii
eşti un tandru animal marin
strămutat pe uscat

ochii

nu mă mai întâmpină
fremătând de bucurie.
nu mai îmi anticipează gândurile.
nu-şi mai pune căpşorul în poala mea 
atunci când sunt tristă.

câinele meu drag a murit de inimă.
de prea multă inimă.
nesfârşite au fost 
blândeţea şi iubirea lui.
a luat cu el în micul sicriu
câteva jucării
tricoul pe care-l purtam atunci
şi anii mei cei mai frumoşi.

alt căţel îi poartă acum hăinuţa.
alt căţel se joacă 
cu elefantul lui de pluş.
alt căţel mă cheamă la joacă lătrând.

şi iubirea lui e nesfârşită
dar neasemănătoare.

doar ochii, ochii
sunt aceiaşi de la începutul timpurilor.
cred că Domnul
i-a creat în prima zi.

altă vârstă 

o anume încetineală în mişcări.
reacţii întârziate 
de parcă un necunoscut te-ar întreba pe stradă
cât e ceasul.
câteva haine 
care nu te mai încap. 
poeme 
ce nu se mai întrupează. 
nu ştii când s-a dat startul
oricum nu ai ajuns  la timp.
ai ajuns în schimb în altă parte 
decât visau părinţii şi prietenii.
nu îţi aminteşti prea bine 
ce visai la şaisprezece ani.
ce s-a împlinit:
un mic teanc de cărţi un câine
prea puţine prietenii. 
acum stai 
pe o terasă goală în plină iarnă.
nu ştii cât a rămas
ce ar mai fi de făcut
unde ar trebui
să schimbi ceva. 
acum zece ani 
nu ai fi simţit frigul
într-o asemenea împrejurare. 
se stârneşte ninsoarea
şi brusc realizezi
că bucuria ta la atingerea fulgilor
e aceeaşi.
mica licărire din ochi e tot acolo.
un cântec sfios
îţi vine în minte şi prinde putere.
mai e o bucată de drum.
îţi ridici gulerul
îţi înfunzi mâinile în buzunare
şi porneşti. 
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Paul ARETZU / Avatarurile prozei postbelice

Marian Popa îşi „datează” Istoria literaturii, „de azi pe 
mâine”, semnalând, mai degrabă, o metodă. Eugen 
Simion îşi numea ampla panoramă Scriitori români 

de azi, ocupându-se de scriitorii postbelici. Cornel Ungureanu îşi 
titra o carte, în anii optzeci, Proza românească de azi. Mai explicit 
este Eugen Negrici, cu Literatura română sub comunism. Adrian 
Dinu Rachieru publică 13 prozatori de ieri (Editura David Press 
Print, Timişoara, 2013). Temporalitatea, de această dată, numeşte 
scriitori din a doua jumătate a secolului trecut, care nu mai sunt în 
viaţă. Este vorba de panorame, mai cuprinzătoare sau mai restrân-
se, ale istoriei literare mai recente.

Cartea lui Adrian Dinu Rachieru are subtitlul Recitiri. Recitirea 
presupune, în primul rând, voluptate, fiind un act de rafinament, 
pornit dintr-o cerinţă intelectuală. Ea se face, de obicei, târziu, 
când au fost citite toate cărţile. De fapt, după cum recunoaşte 
autorul în Argument, are în vedere un scop axiologic, de reevalua-
re. Unii dintre prozatorii vizaţi, colaborând cu orânduirea, au fost 
contestaţi, după 1989, pe criterii morale. Este depăşită o asemenea 
viziune, luându-se ca argument un citat din George Călinescu, prin 
care sunt separate clar domeniile civic şi estetic. Se încearcă, deci, 
o depăşire a reacţiilor sentimentale, prin care au fost dezavuaţi, 
fără discernere, toţi cei care au pactizat cu puterea. Dar, intenţia 
criticului (de formaţie sociolog) este de a nu ignora contextualiza-
rea politică, propunându-şi să lămurească, într-un proiect mai 
amplu, interferarea tuturor planurilor sociale. De aceea, plasează 
în subsidiar, cum se şi cade, compromisurile morale, profiturile 
conjuncturale, meschinăria, recitind calm, profesionist. Tema sa 
este să demonstreze că, în ciuda dogmatismului îndărătnic, 
literatura a urmat legile propriei continuităţi, că nu a existat în 
evoluţia ei un hiat, o ariditate sterilă: „În fond, dincolo de caniba-
lismul literar, scriitorii merituoşi <<trec>> prin interpretări 
succesive; aceleaşi cărţi, alte lecturi, îmbogăţesc necurmat flora 
exegetică” (p. 11). Sunt aleşi treisprezece prozatori, autorul 
anunţându-şi intenţia elaborării unei Istorii politice a literaturii 
române postbelice. Aproape toţi sunt cazuri simptomatice de 
oportunism politic (curios, nu figurează nicio femeie).

Mihail Sadoveanu, care venea cu prestigiul unei opere contem-
plative, sintetizând temele tradiţionale, vorbitorul unei limbi unice, 
magice, un boier al literaturii, va fi printre primii prozeliţi, cu un 
zel excesiv, pentru a fi convingător, fiind folosind ca exemplu 
propagandistic, răsplătit cu onoruri dintre cele mai înalte şi cu 
stipendii (ca mai toţi ceilalţi): „Desigur, putem vorbi în cazul 
ilustrului prozator de un tenace tropism răsăritean” (p. 15), scuză 
ironic Adrian Dinu Rachieru. Se pare că în cazul lui Sadoveanu, 
instinctelor politice, trezite brusc, li s-au adăugat şi informaţiile 
primite eficient pe filieră masonică. Mitrea Cocor trebuia să fie, la 
vremea apariţiei (1949), prototipul romanului realist socialist, o 
carte de iniţiere. Pentru oscilaţiile lui, în funcţie de interes, 
prozatorul a fost când adulat, când vituperat. Criticul caută, în 
opera sadoveniană, o explicaţie a atitudinilor sale morale: un 
patriarhal, un cutumiar, un concordant senin cu ritmurile naturii 
devine, pe neaşteptate, foarte atent la mişcarea politică din jur, 
străduindu-se să nu rateze momentul. Criticul observă că temele 
prozatorului nu diferă conjunctural prea mult, doar atitudinea se 
schimbă: „naraţiunea devine meditaţie” (p. 18). Ca argument este 
adus romanul Nicoară Potcoavă, care rescrie în registru reflexiv 
romanul de început, Şoimii (1904). Prin angajarea sa, scriitorul 
devine conştient de tropismul său răsăritean latent, păstrându-şi 
caracteristicile ştiute, paseismul, propensiunea pentru mit (absorbit 
în simbol). Confirmare a propriei reeducări, romanul Mitrea 
Cocor îl plasează pe Mihail Sadoveanu în poziţia privilegiată de 
scriitor oficial.

Un alt caz sensibil îl reprezintă noul Camil Petrescu, imaginea 
sincronismului interbelic. Prin trilogia dedicată lui Bălcescu, Un 
om între oameni, (1953-1957) dezice fineţurile sale analitice, 
tehnice, devenind un regresiv. Criticul face şi de această dată 
anamneză, căutând precedente. Premisa ar constitui-o excesul de 
personalitate, conducându-l la convertirea realităţii în reflectare 
psihică: „Opera lui Camil Petrescu este spectacolul unei personali-
tăţi, sedusă de voinţa autenticistă” (p. 30). Aşadar, substratul 
întregii sale opere este de natură filosofică, bazându-se pe o 
cunoaştere de tip dialectic. Firea sa complexată, prezumţioasă, a 
fost „copios alimentată de fanatismul intelectualităţii” (p. 34). 
Contribuţia sa la modernizarea romanului a fost, neîndoielnic, una 
decisivă. Orgoliul său afişat a fost, însă, taxat cu ironie de contem-
porani. Metoda lui Adrian Dinu Rachieru este de a identifica 
factorii generativi (de motivare a scrisului), cărţile conţinând 
matricealitatea. Din aceste tipare de gândire nu ies nici operele 
create circumstanţial, sau, atunci când ies din făgaş, sunt denatu-
rări, denegări de sine. Un om între oameni dezvoltă latura realistă 
(autenticistă) latentă, proiectând-o în prim-plan, menţinând, încă, 
dar estompându-le, caracteristicile scrisului camilpetrescian. 
Despărţirea noului Camil Petrescu de cel vechi se produce printr-o 
îngroşare a metodei, autorul nemairecurgând la psihologie, ci la 
istorie. Or, pentru personajele create în interbelic, dimensiunile de 
manifestare existenţială erau cele ideatice: o erotică posesivă şi 

intolerantă, o realitate spirituală, adică transformată în tensiuni 
psihice, orgolii autoritare, o relaţie conflictuală între factologic şi 
puritatea morală, aceasta din urmă privilegiind intelectualismul, 
imposibilitatea comunicării (pentru că personajele au o saturaţie 
monadică). Lucrul la trilogia Un om între oameni a însemnat 
cufundarea (autistă) într-o documentare de proporţii. În procesul 
de autoreeducare, Camil Petrescu recurge la un subterfugiu: mută 
realitatea socialistă în altă epocă istorică şi calchiază retrospectiv, 
dând satisfacţii politicului, o euforie aurorală.

Alt mare schimbător de macaz este George Călinescu. În ciuda 
valorii lor eminente, incontestabile, transformarea pe care o asumă 
aceşti mari scriitori este de o perfidie şi de o indecenţă necalifica-
bile. Totuşi, ne atenţionează criticul, imoralitatea priveşte omul. 
George Călinescu a intuit de la început importanţa epicizării 
criticii, personalizând-o. Cantitatea, grandoarea, diversitatea 
arhitecturală, voluptatea comparatismului, erudiţia uimitoare, 
temperamentul impetuos (uneori, teatralitatea), spiritul liberal au 
făcut din el o personalitate fascinantă, sclipitoare, provocând 
tocmai de aceea reacţii contradictorii. Cu toate acestea, mimetis-
mul său politic din perioada comunistă, autoculpabilizarea farisei-
că, dovezile umilitoare de fidelitate, eforturile de înregimentare îl 
pun într-o postură grotescă. Este recompensat, însă sub aşteptările 
sale. Adrian Dinu Rachieru este convins că este vorba de o 
automanipulare, încercând să rămână leal faţă de o conştiinţă şi ea 
autoamăgită. Locul în care îşi face cosmetizarea ideologică, unde 
îşi ispăşeşte păcatele, este revista Contemporanul, unde, din 1955, 
susţine săptămânal rubrica numită Cronica optimistului.

Bietul Ioanide (1953) este o alegorie de proporţii, penitenţa 
(evazivă) manifestându-se prin înclinaţia histrionică a autorului 
care atenuează drama prin carnavalul personajelor academice. Nici 
Scrinul negru (1960) nu compromite exigenţa estetică. Volumul de 
poezii Lauda lucrurilor (1963) este, în pofida câtorva poeme 
stângaci ideologizate, o demonstraţie de distanţare ludică, de 
rafinament livresc, de impetuozitate declamatorie, de transfigurare 
biografică, de simţ muzical. Parţial, creaţia postbelică a lui 
Călinescu prelungeşte valoarea sa culminantă.

Interesantă este, desigur, aducerea în atenţie a unui scriitor cu o 
carieră glorioasă, din care nu a mai rămas, astăzi, nimic, Zaharia 
Stancu. Desculţ (1948) este un roman care răspundea perfect 
propagandei, monografie rurală, tendenţioasă, cu protagonist 
autobiografic, îngroşând latura realistă, dar menţinând o manieră 
lirică. În perioada interbelică scrisese poezie eseniniană, naturistă, 
pe teme sociale, plină de frenezie. Mai târziu, se adaugă elegia 
vârstei şi înţelepciunea senină. În romanul Desculţ, personajul 
narator, Darie (alter ego), este martorul evenimentelor, unele de o 
cruzime incredibilă. Zaharia Stancu este un specialist al universu-
lui rural frust. Scriitorul însuşi a avut o biografie aventuroasă, 
extrasă parcă din Maxim Gorki. A avut convingeri de stânga, 
dintotdeauna, fiind devotat sincer Partidului. Proiectează, dar nu 
duce la sfârşit, mari cicluri romaneşti, alcătuite prin reconfigurări, 
prin colaje. Rămân valide şi alte scrieri, Jocul cu moartea (1962), 
Pădurea nebună (1963), Şatra (1968), Ce mult te-am iubit (1968), 
numai că, deocamdată, se află în eclipsa strălucirii forţate de 
altădată. 

Un destin complicat a avut Petru Dumitriu, un campion al 
zeloşilor, în anii ’50, dotat cu un pronunţat instinct de afirmare, 
rapace, punându-şi talentul în slujba propriului profit. A fost un 
lacheu politic, făcând servicii execrabile în publicistică, dar şi în 
proza scurtă, cu tematică militantă. Romanele Drum fără pulbere 
(1951), Pasărea furtunii (1954) se înscriu în aceeaşi preocupare 
propagandistică, slujind ideologiei. Trilogia Cronică de familie 
(1956) este o saga desfăşurată pe parcursul unui secol, punând în 
valoare calităţile incontestabile ale scriitorului. În perioada 
exilului, când este preocupat mai des de memorialistică, de 
clarificarea propriei conştiinţe, devine un mistic nereligios, 
crezând în rugăciune fără Dumnezeu. Se autoexilează, lăsând în 
manuscris un roman (gidian), Proprietatea şi posesiunea, publicat 
abia în 1991. În pribegie, scrie Ne întâlnim la Judecata de Apoi 
(1961), o radiografie a nomenclaturii din perioada stalinistă, căreia 
îi aparţinuse. Imaginea comunismului este developată şi în 
Incognito (1962). În cărţile următoare tratează solitudinea exilatu-
lui, drama neacomodării, căutarea unui sens existenţial.

Alt greu al deceniului şase a fost Marin Preda, considerat 
scriitorul de opoziţie. După 1989, mulţi l-au trecut (cu uşurinţă) în 
categoria celor care au profitat politic. Moromeţii (1955), roman 
apărut după câteva nuvele debitoare ideologiei, vine aproape 
integral din imaginarul biografic. Scriitorul este preocupat să 
înţeleagă spiritul lumii ţărăneşti. Drama cărţii, inclusă în naraţiu-
ne, constă tocmai în realismul profund arhetipal, extras din viaţă. 
Faţă de Zaharia Stancu (Darie), care îşi propune să fie un depoziţi-
onar vindicativ, Marin Preda este un martor contemplativ. Cele 
mai multe răspunsuri referitoare la cunoaşterea de sine a scriitoru-
lui, fie ca artă poetică, fie ca mici parabole existenţiale, le aflăm în 
Viaţa ca o pradă (1978). Sunt, după o metodă moromeţiană, 
lămuriri, dumiriri. Preocuparea pentru universul Moromeţilor 
precedă, cu ani buni, apariţia romanului. Personaje, idei, imagini 

se regăsesc în schiţe, nuvele publicate anterior. Marin Preda însuşi 
este un personaj al literaturii sale.

Celelalte romane sunt tentative de a ieşi din moromeţianism. 
Adesea, eroul (autobiografic) suferă o metamorfoză care îi 
schimbă natura: din băiatul frust, ambiţios, plecat de la ţară, 
devine un intelectual nefericit, alienat. Declinul (1975) dă curs 
unei obsesii a lui Preda, urmărirea relaţiei dintre om (individ) şi 
istorie (intruzivă şi imperativă). Cartea pare desprinsă de canoane-
le ideologice. Intrusul (1968) este romanul eliberării de frustrări, 
de oprobriul celorlalţi.

Prin modul său de gândire, Preda este considerat un antimoro-
meţian, lucid, raţionalist, realist, activ. Petrini, din Cel mai iubit 
dintre pământeni (1980), o altă ipostază a autorului, este victima 
unei istorii administrate de abjecţii. Este eroul trecut prin infernul 
reeducării, având însă puterea de a se sustrage urii. Adrian Dinu 
Rachieru găseşte un numitor comun al operei: „Ispitit de cartezia-
nism, sedus de raţionalism, Preda a vorbit, de fapt, în toate cărţile 
sale, despre nevoia de Utopie” (p. 114), aceasta având un substrat 
etic, într-o istorie imorală. Criticul susţine, în cazul lui Petrini, 
deci şi al lui Marin Preda, soluţia mântuirii (de moarte) prin scris. 
În faţa reproşurilor care i se fac astăzi, mai ales cele privind 
moralitatea, criticul face distincţia între om şi operă şi îi elogiază 
valoarea literară perenă, menţionând, ca circumstanţă atenuantă, 
contextul restrictiv în care a trăit.

Titus Popovici este recunoscut ca unul dintre scriitorii cei mai 
devotaţi comunismului, asumându-şi un rol propagandistic. În 
1955, publică romanul Străinul, căpătând statut de scriitor de 
serviciu, executând la comandă. Urmează, în 1958, romanul Setea. 
Este un bun creator de atmosferă, scriitor realist, cu ascendenţă în 
proza ardelenească, realizator de tipologii, grupate maniheic. În 
1970, publică Moartea lui Ipu, povestire dramatică, nu lipsită de 
umor şi ironie, iar în 1990, romanul satiric Cutia cu ghete, 
dezicându-se de păcatele tinereţii. Postum, i se tipăreşte Disciplina 
dezordinii (1998), recompunând, dintr-o perspectivă persiflantă, 
mascarada politică din perioada totalitară. În acelaşi an apare şi 
Cartierul Primăverii (Cap sau pajură), roman alegoric. Titus 
Popovici a avut şi o carieră cinematografică susţinută.

Detestat şi admirat, tenebros, instigator al coteriei, erijându-se 
în omul puterii, Eugen Barbu a fost perceput defavorabil, în 
opoziţie cu Marin Preda, rivalul său. Şi opera sa este lipsită de 
omogenitate: „Lumea lui Eugen Barbu trădează firea scriitorului: 
gazetar inflamat, cu interese publicitare, colportor de bârfe, cu 
pasiuni extreme şi umori schimbăcioase” (p. 140). Groapa (1957) 
este romanul naturalist al mahalalei bucureştene, cu personaje 
pitoreşti, o pegră care mişună. Şoseauna Nordului (1959; 1967) şi 
Facerea lumii (1964), cărţi ratate, denaturează istoria, făcând 
greţoase concesii politicului. Tema generică pe care o atribuie 
Adrian Dinu Rachieru operei lui Eugen Barbu este meditaţia 
asupra puterii. Princepele (1968) a însemnat o schimbare totală de 
direcţie, un roman pseudoistoric (fanariot), disimulând o alegorie, 
bazat pe o atmosferă fabuloasă. Este cartea puterii care vlăguieşte, 
devitalizează, care omoară iluziile tocmai prin forţa ei discreţiona-
ră. Puterea închide un drum, deschizând calea ororilor. Săptămâna 
nebunilor (1981), roman al agoniei şi al apatiei, al vidului umplut 
cu reverii, al aşteptării morţii, al fantasmelor crepusculare. I se 
adaugă, pentru a agrava căderea, o iubire blestemată, nimicitoare. 
Carnavalul fabulos, pe care eroul îl promite protipendadei bucureş-
tene (ne aminteşte de concertul Hortensiei Papadat Bengescu), nu 
va avea loc niciodată, intrând în strategia iluziilor. Tema cărţii este 
existenţa ca farsă. Eugen Barbu este un mare regizor, creând 
scene, atmosferă, umplând până la refuz timpul romanului.

Fănuş Neagu, captivat până la abuz de înfloriturile limbii şi de 
imagism, a publicat, până la primul roman, cinci volume de proză 
scurtă, realistă. Excesul stilistic a fost în detrimentul epicului, deşi 
Îngerul a strigat (1968) este plin de întâmplări neobişnuite, 
deschizând calea unei mitologii specifice Bărăganului şi bălţilor 
Brăilei, cu personaje pitoreşti, stăpânite de instincte, înscriindu-se 
într-o mentalitate existenţială arhaică. Este o lume primară, 
avându-şi legile ei nescrise, plină de cruzime şi de măreţie, aflată, 
într-un fel, în afara istoriei. Criticul, acceptând încadrarea propusă 
de Marian Popa, aceea de povestitor dionisiac, extrage această 
calitate din ludismul imaginativ. Fănuş Neagu e „povestitor de 
rasă, calofil împătimit” (p. 174). Metaforismul va greva epicul 
celorlalte romane, Frumoşii nebuni ai marilor oraşe (1976), 
Scaunul singurătăţii (1988), Amantul Marii Doamne Dracula 
(2001): „barochismul este sigiliul acestei proze” (p. 177). Fănuş 
Neagu este un povestitor al limbii, transformând naraţiunea în poe-
zie, ducând-o în zarea mitului, deconturând-o evanescent, ca în 
epopeea ontologică. Limba naraţiunii şi a personajelor este limba 
autorului. Excesivitatea ornamentelor stilistice îl va duce la 
manierism.

Controversat a fost şi Paul Anghel, prozator cu antecedente 
jurnalistice. 

(Continuare în pagina 8)
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„Nu mai e nimic de inventat”

Prin Cămaşa de trecere (Ed. Muşatinii, 2012), o relativ 
recentă antologie lirică, Ion Beldeanu chiar trece în revistă, 
într-o exigentă selecţie, etapele / reperele traiectoriei sale 

lirice, configurând un scenariu existenţial: domesticit, totuşi 
acutizat, sub control, dar deceptiv, cu angoase şi frustrări, sedate, 
însă, livresc. El însuşi un marginal (nu în sens valoric), aparţinând 
aşa-zisei promoţii-„sandwich” (adică momentului ’70), „strivită” 
între euforica întâmpinare rezervată exploziei şaizeciştilor, abundent 
şi elogios comentată, şi zgomotul iscat de ivirea, în grup, a optzeciş-
tilor (îndeosebi lunedişti), Ion Beldeanu, ins retractil, pliat paradig-
mei bacovianismului, invocă recapitulativ tocmai tema marginalită-
ţii: faimoasele „promenade duminicale” într-o urbe care „treieră” 
plictisul, mecanica existenţială, inevitabil repetitivă şi motivul 
Provinciei, acolo unde, deşi neauzită, poezia „bântuie străzile”, în 
fine metafora obsedantă a trecerii, invocând „sângele nostalgiei” şi, 
desigur, moartea „pânditoare”. Cu deosebire, antologia din urmă, 
găzduind şi un grupaj (Texte pentru un posibil volum) explicit sub 
ameninţarea thanaticului, mărturiseşte resemnarea: viaţa are „gura 
însângerată”, peisajul e „cu o singură ieşire”; nici măcar prezenţa 
fulgurantă a Eldòrei, „încă apetisantă”, nu poate alunga o concluzie 
implacabilă: „nu-i nimic de făcut în faţa morţii”, va recunoaşte 
poetul (v. Nu-i nimic de făcut), pentru a conchide, cercetând 
lucid-retrospectiv devenirea: „ce departe rămân promisiunile / de 
altădată” (v. N-am cum).

Structural un elegiac, „un solitar ce-şi hrăneşte tristeţea / Cu 
mici întâmplări”, trăitor în oaza lirică a Bucovinei (invitând la 
idilism), poetul îşi dezvăluia, odată cu Lecţia de melancolie (1987), 
accentele bacoviene; la scurtă vreme, testând şi dezvoltând motivul 
literar al Provinciei (supus, însă, bruiajului ironic), el anunţa o 
părelnică schimbare la faţă (v. Proba mea de viaţă, 1995). Mai 
încoace, publicând placheta Dimineţi fără glorie (Editura Opera 
Magna, Iaşi, 2011), credincios, totuşi, portativului sentimental-me-
lancolic, el pare a se reinventa, atins de o resemnare ce reverberează 
cosmic, instaurând neputinţa, placiditatea, plictisul suveran. Omul, 
în relaţiile cu fauna scriitoricească, e de un „sentimentalism aspru”, 
nota Theodor Codreanu. Iar poezia sa, creată după chipu-i interior 
(observa Paul Aretzu), suportă astfel de corecţii de orbită conser-
vând o tainică şi întremătoare continuitate, vizibilă la o cercetare 
retrospectivă. E drept, bacovianismul a fost „dinamitat” (cf. Ioan 
Holban) iar colecţia de nimicuri, acele „drame mărunte” ale provin-
ciei (considerate vertebrele poemului) îl asaltează într-un oraş 
„debusolat”, „putred de tristeţe”, cu porţile închise. „Nenorocita de 
realitate” năvăleşte decapitând surâsul; poetul, „vinovat de neputin-
ţă”, se mărturiseşte: „Rămâi în această deşertăciune / din care doar 
şoarecii / ronţăie puţin câte puţin” (v. Corăbii pentru sicofanţi). 
„Nopţile colorate” sunt departe, ispitele au fost uitate, tăcerea a 
devenit stăpână. Iar insomniacul poet, resemnat, va conchide: 
„Logaritmii existenţei mele / n-au cum să răstoarne monotonia” (v. 
Descriere după natură). Ion Beldeanu, practicând, cu nerv polemic, 
şi o publicistică de ecou sau reportajul beletrizat (la începuturi), de 
o verticalitate nedezminţită, face loc – cotropit de ceaţă şi singurăta-
te – şi unor eruptive momente de revoltă, anunţate doar: „Nu vreau 
să mai măsor aerul puturos / al fiecărei dimineţi / să cred că din 
groapa neagră a aşteptării / se va ivi iasomia / numai bună de uns 
oraşul pe la încheieturi / spre a-i amorţi urletul / şi zvâcnetul de 
animal neputincios” (v. De ce nu strigi?) Sau invocă (îşi aminteşte) 
dialogul cu himerica Eldòra in absentia, surâsu-i fosforescent, 
misterul, tărâmul edenic: „Atunci intră Eldòra / niciodată nu-i târziu 
pentru iubire / şi pielea ei miroase a soare / şi părul său are sclipiri 
de foc” (v. N-am cum). Ea, încă „apetisantă”, îi oferă şansa zborului 
râvnit, deşi întâlnirea e interzisă: „Există această clipă de ied / cu 
botul de rouă peste care / alergăm să ne-ntâlnim / numai că nu 

ne-ntâlnim, nu ne întâlnim” (v. Dar trupul tău). Până la urmă, 
conştient că „fiecare îşi amăgeşte / în felul său singurătatea”, semna-
tarul acestor Dimineţi (neglorioase) practică un febril şi izbăvitor 
dialog cu sinele (repetitiv, tras în variante şi dublete): „Ai ochiul 
plâns iar marile focuri / par a se stinge” (v. Oare gloria?). Şi 
ascultând (înrobit) ispititoarea voce a Poeziei, se va întreba: „Eram 
eu cel care fluiera / peste câmpiile speranţei?” (v. Cont la speranţă).

Asaltat de amintiri vulnerabile („o rană sub pleoape”) poetul 
rămâne un privitor doar, spectator detaşat, instalat la „margine de 
toamnă”, hălăduind prin „rezervaţiile melancoliei”. „A vedea 
înseamnă a şti” — citeam altădată — şi, sub această aserţiune, Ion 
Beldeanu face o lectură a existenţei, cercând a îmblânzi destinul. În 
poeme mai vechi, Eldòra „trece ca o serbare galantă” (Promenada 
duminicală), nimic nu pare a se întâmpla, corăbiile sunt „trase la 
mal”, „fumegoasele plecări” se evaporă; sub teroarea umbrei, poetul 
„căutat de întrebări” — în careta provincialelor iluzii — e tentat de 
o „vicleană împăcare”, domolindu-şi frisonul interogativ. Flanând 
prin urbea provincială, flegmatic, ironic, necruţător cu sine, scrutând 
mecanica existenţei agonice într-o „lehamite fără frontiere”, el se 
dovedeşte, spuneam, fidel formulei poeticeşti care l-a impus. 
Privind viaţa (cum a zis Ibrăileanu), Ion Beldeanu acuză, negreşit, 
atingeri bacoviene. Citadin înrăit, el formulează rareori soluţii 
naturiste („calul de iarbă”, „pădurea tămăduitoare”, „oraşul năucit 
de arome”) constatând — sub apăsarea „rafalelor de plictis” — o 
epuizare a speranţelor. Oraşul gregar (un spaţiu sufocant pentru 
două singurătăţi), uşile sparte ale Paradisului, eşafodul foii albe, 
„aleile provinciei desfrunzite” îl aruncă în placiditate, gândul solitar 
scuturând „petalele înserării”. Cercetând lumea printr-o „vizetă de 
plumb”, poezia lui Ion Beldeanu permite o identificare a obsesiei 
Bacovia fără a folosi bacovianismul ca mască. „A te descoperi / în 
faţa hârtiei” (Aşteptând cuvântul) înseamnă tocmai o aruncare a 
măştilor, nicidecum un lirism al „rănilor simulate”. Şi, cu atât mai 
puţin, unul semănând cu o litanie neagră. Trecerea, risipirea, 
surparea sunt văzute în cheie mioritică; gândul desfoliat, ostenit, 
învelit în tăcere lasă să transpară splendoarea inutilităţii („o vânătoa-
re de frunze”), citadinul traversând „oraşul de sticlă”, tăind voini-
ceşte „dealul de iluzii”. Un solitar aşadar (Autoportret), pornit în 
căutarea Arcadiei, la întâlnirea cu „marele ogar al destinului”, 
„sădind mierle” în „imperiul nestăpânit” al cuvântului, încă muş-
când din „coapsa iluziei”, Ion Beldeanu face figura unui neoroman-
tic (Sufletul, veche poveste); îl întâmpină acum „zile perforate”, 
„frunze de gheaţă”, durerea cărnii „sfâşiată de cuvinte”. Fără a 
descoperi aici neapărat o dramă a limbajului vom spune că poezia 
lui Ion Beldeanu suportă o devenire livrescă; viaţa devine text 
(„Peste ziua de ieri / Se aşterne cerneala”; vezi Strigând până la 
asurzire), în ierbarul memoriei vom găsi „o petală de sânge”.

Ar fi de adăugat că debutul său poeticesc (mai 1964, Ateneu) 
vestea „coarda sentimentală”; în timp, lecţiile sale de melancolie 
suportă o infuzie ironică, drenând „fluxul bacovian” şi decapitând 
„ambiţiile vitaliste”. Umbra solitarului, retractilitatea celui care e 
legat ombilical de „spaţiul provincial” se aşează peste aceste texte 
confesive, privind îndărăt, desferecând izvoarele memoriei afective. 
Ispitit de voluptatea tristeţii, locuit de mohorâte tăceri dar şi de 
farmecul promenadelor duminicale, poetul, în „cămaşă de plumb”, 
recunoaşte că numele său ar fi un „scut prea fragil”. Suntem nevoiţi 
să-l contrazicem. Mai degrabă vom accepta că acea „părere de viaţă”, 
strecurată în cutele textului, află în poezie o „armură solară”. Chiar 
dacă „groapa cu lei” (v. Nu vă datorez nimic) e foarte aproape.

Evident că poetul se mişcă în binecunoscutul decor: strada, piaţa 
publică, lascivul oraş cu identitatea sa „nevrozată”. E bolnav de 
concreteţe şi vrea să muşte „din mărul evenimentelor”. Cochetează, 
mărturiseşte, cu nostalgia şi, sub ameninţarea morţii furişate, 
recunoaşte că melancolia „se învaţă” (şi încă „foarte uşor”). Dar din 
această singurătate câştigată, din amintirea estompatei Eldòra, din 

noianul ştirilor asaltând picoteala Provinciei (ronţăită de „baliver-
ne”) poetul se desprinde uşor ironic, flagelând fie módele poeticeşti 
(v. Poem semiotic), fie propria-i reverie „de trei parale” (v. Aceeaşi 
păsăre). De altfel, „râsul grobian al străzii” (v. Balul continuă), 
micile drame, măştile ipocriziei sunt chiar „vertebrele poemului”. 
Ion Beldeanu nu cultivă o lirică spectaculoasă, şocantă. Avem de-a 
face, vom zice, cu o poezie migălos „construită”, cu o abilă înscena-
re (cotropită de „aburul regretelor”) fidelă unor motive (gravitând pe 
tema „rănilor de Provincie”) în pofida umilinţei afişate. Chiar dacă 
„vremea Poemului a trecut” (ne asigură vânzătorul de ziare; v. Ce 
zice vânzătorul de ziare) orgoliul poetului, ca stăpân absolut al 
clipei, erupe, câteodată: „Tot ce ating se preface în semn”. Totuşi, 
„clopotul de cenuşă” îi stinge poftele demiurgice şi, cuminţit, el 
cere, amintindu-şi de anii tineri, de „viforul sângelui”, o „transfuzie 
de optimism”.

Suflul demiurgic, neferit de tonul sentenţios cu delicii retorice 
conferă realitate textului; cuvântul este „vietate”, sacrificat în „gura 
albă / Şi flămândă a hârtiei”. Între poemul arogant (propunând în 
surdină un triumf al livrescului) şi gustul cenuşii (exprimând un 
eşec existenţial) Ion Beldeanu părea a da câştig de cauză primei (nu 
şi cronologiceşte, pe traiectul devenirii sale) intenţii. Acceptând 
„vânătoarea de sensuri”, el accede la o superioară conştiinţă 
teoretică (textualizantă): „Numai cuvântul atârnând / Ca o sabie 
deasupra capului”. 

Evident, acest univers liric nu respiră un simbolism macabru sau 
o atmosferă lugubră. Dar de o obsesie a repetiţiei ne ciocnim. Apoi, 
negreşit, „culorile bacoviene” îmbracă un real filtrat, de mediere 
culturală. Ca lungă rememorare, poezia lui Ion Beldeanu estompea-
ză, printr-o percepţie elegiacă, măruntele drame; sau plonjează în 
fantastic, derizoriu, oniric etc. Încât, pe urmele altora, vom zice şi 
noi că Provincia lui Beldeanu este un tărâm intim al stărilor 
sufleteşti. Este, aşadar, un peisaj interior,   prilejuindu-i, la modul 
colocvial-resemnat, obsesive exerciţii de meditaţie. Motivele 
recurente, structura narativă, maniera conversativă fac din textele lui 
Ion Beldeanu variante. Caligraful melancoliei naveta cândva între 
îngândurare şi ironie; sub masca plictisului provincial într-un oraş 
coclit, letargic, în care „colcăie nostalgiile”, contemplând „molozul 
zilei”, poetul îşi mărturiseşte acum inaderenţa. „Sinele dezacordat”, 
cochetând cu ideea abandonului, este proiecţia unei tensiuni. 

Acest tragism difuz, gata să cadă în banal, se exprimă surdinizat. 
Nu este o exhibare a Eului, totuşi dezamăgit, sceptic, înţelepţit. 
Jocul de oglinzi răsfrânge, economicos, o percepţie reflexiv-elegia-
că, de tristeţe filosofică, distilând memoria; suntem invitaţi în 
„coridorul toamnei / pavat cu paşii Eldorei”. Şi, în acelaşi timp, 
suntem avertizaţi: da, poezia este un exerciţiu de supravieţuire în 
„starea de vid”, scutul cuvintelor ne apără, textul rămâne indiferent 
la „dramele lipite pe zid” (alt text, de fapt!). Între foşnetul livresc şi 
freamătul viului, poetul trage cortina reflexivităţii melancolice. 
Schimbările la faţă (necesare) nu pot altera, credem, substanţa 
elegiacă a fostului redactor-şef al Bucovinei literare, cel care, 
căutându-se, rămâne credincios sieşi.

*
Fără a fi un răsfăţat al criticii, Ion Beldeanu, după aproape patru 

decenii de la debutul liric (Mirele pâinii, 1976), a devenit un nume 
important al poeziei noastre. Merită, indiscutabil, o altă vizibilitate 
literară. Dacă nu uităm că Ion Beldeanu este şi un interesant 
prozator (vezi, de pildă, romanul Glontele de cucută), un polemist 
de calibru (tripticul Bucovina care ne doare, tras într-o ediţie 
selectivă, în 2011, la editura Lidana, reamintea adevăruri dureroase, 
pentru care, se ştie, autorul a pătimit, fiind „interzis” cinci ani în 
Ucraina) şi, nu în ultimul rând, un constructor (seria arhivată a 
Bucovinei literare depune, oricând, mărturie), aducem, la ceas 
aniversar, alte câteva tuşe merituoase unui portret întregitor.

Adrian Dinu RACHIERU / UN ELEGIAC: ION BELDEANU

MITOGRAFII LIRICE

(Urmare din pagina 7)
A scris un ciclu de zece volume, având ca temă Războiul de 

Independenţă, Zăpezile de-acum un veac, înscriindu-se într-o 
doctrină autohtonistă, recuperatoare, motiv pentru care a fost taxat 
de protocronism. Proiectul a necesitat o documentare istorică 
amănunţită, de lungă durată. Adrian Dinu Rachieru este convins de 
viabilitatea literară a acestei construcţii, amestec de rigoare şi 
fantezie, de analiză şi meditaţie.

Un alt uitat este Ion Lăncrănjan, scriitor frust, pătimaş până la 
tragic, ruralist irevocabil, trezind obsesii ancestrale, mai puţin 
preocupat de aspectul stilistic, convins că adevărul trebuie să 
primeze, capabil de mari fresce sociale, un îndărătnic, greu de scos 
din convingerile sale, reducând maniheic lumea. În 1963, publică 
trilogia Cordovanii, cu background antropologic, recuperând 
formate tradiţionale. După două nuvele pline de tensiune, Eclipsă 
de soare (1969) şi Drumul câinelui (1974), scrie Caloianul (1975), 
roman istoric, având un conflict psihologic şi o structură de roman 
în roman. Şi Suferinţa urmaşilor (1978), ca mai toate cărţile lui 
Lăncrănjan, are, înainte de toate, semnificaţia de document, cauza 
sa fiind salvarea entităţii satului, vatră a unei spiritualităţi autenti-
ce, aflată în agonie. Fiul secetei (1979) este plasat în perioada con-
fuză, dramatică a instalării regimului comunist, cu teme şi tipolo-
gii adecvate, cu abuzuri şi false idealuri, cu întrebări şi limpeziri. 
A fost etichetat drept roman politic. Aceeaşi responsabilitate 
pentru soarta lumii există şi în Omul de sub munte (1990). Postum, 

...Avatarurile prozei postbelice
a apărut Cum mor ţăranii (1991). Alt selectat în panorama lui 
Adrian Dinu Rachieru este Sorin Titel. După un debut încadrabil 
în realism, autorul devine unul dintre iniţiatorii înnoirilor şi 
experimentelor în proză, susţinând sincronizarea cu mişcările 
literare occidentale (noul roman francez). Este perioada în care 
scrie Valsuri nobile şi sentimentale (1967), Dejun pe iarbă (1968), 
Lunga călătorie a prizonierului (1971). Se mută de la Timişoara la 
Bucureşti, unde scrie aşa-numitul ciclu bănăţean, Ţara îndepărta-
tă (1974), Pasărea şi umbra (1977), Clipa cea repede (1979), 
Femeie, Iată Fiul Tău (1983), plăsmuind un Banat real şi imagi-
nar, folosindu-se de o tehnică inventivă, recurgând la repere 
concrete şi la vis, la imanent şi transcendent, atras însă de eveni-
mentele cotidiene, cele fără istorie. În loc este pusă un fel de 
tandreţe lirică, o surdină a memoriei inventate, lăsând naraţiunea 
să se desfăşoare în voia sa. Realitatea este ficţionalizată, transfor-
mată în poveste. Adrian Dinu Rachieru este un analist foarte atent, 
descifrează textul în adânc, culege referinţele, face distincţii de 
fineţe, palpează personaje, comentează stilistic, compară, trage 
concluzii. Are o afinitate specială pentru Sorin Titel, căruia i-a 
dedicat o carte. Postum, a fost publicat romanul rămas neterminat, 
Melancolie (1988), recuperând perioada studenţiei şi, în special, 
imaginea tatălui. Un timp, Sorin Titel a făcut parte din grupul 
oniricilor, asumându-şi programul acestora. Panorama se încheie 
cu Alexandru Ivasiuc, care „ilustrează, în scurta-i carieră scriitori-
cească, destinul romanului politic românesc” (p. 236). Este un 
scriitor preocupat de reflecţie, de speculaţia înaltă, de natura 

problematică a existenţei, pornind însă de la factologic. Cărţile 
sale se bazează pe retrospecţie, sunt eseistice, vor să înţeleagă 
mecanismul puterii ori cel al destinului, susţin principii morale. 
Este neglijată partea stilistică. Debutează în 1967, cu romanul 
Vestibul, impunând de la început analiza, reflectând asupra valorilor 
existenţiale, asupra conştiinţei morale. Urmează Interval (1968), 
Cunoaştere de noapte (1969), Păsările (1970), Corn de vânătoare 
(1972), Apa (1973), Iluminări (1975) şi Racul (1976), scrise într-un 
ritm alert. Personajele sunt oameni lucizi, preocupaţi cu înfrigurare 
de lumea ideilor, de responsabilitate, de legătura cu ceilalţi, de 
exercitarea unei forme de putere, de opţiuni în orizontul politic, 
efect al unei permanente crize de identitate (de conştiinţă). Scriitorul 
impune romanelor o gândire dialectică, polemică, venind dinspre 
filosofia marxistă, sartriană, preocupată de putere, de libertate, de 
mecanismele istoriei. Proza sa, fascinată de speculaţie, acaparată de 
digresiuni politice, a nesocotit tocmai discursul narativ. Uitat, azi, 
Alexandru Ivasiuc plăteşte pentru prea marea identificare cu timpul 
în care a trăit.

Adrian Dinu Rachieru propune un proiect interesant şi necesar, 
de aducere în actualitate a unor importanţi prozatori (confruntaţi 
estetic, moral cu o perioadă restrictivă), şi de reevaluare a lor, 
exclusiv din punct de vedere literar. O carte binevenită, îndrăznea-
ţă, iniţiind un culoar critic distinct, o panoramă a literaturii 
ideologizate. Criticul recomandă, cu supleţe, cu înţelegere, 
întoarcerea la operă, la o nouă lectură, fără prejudecăţi, fără 
resentimente. (P.A.)
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Petru URSACHE / Stilul unei naraţiuni:  Povestea lui Harap Alb (I)

Se cunosc, deocamdată, aproape douăzeci de variante ale 
basmului Harap Alb, unele publicate, altele păstrate încă 
în arhive, majoritatea provenind din partea nordică şi 

vestică a ţării. Fac excepţie: Cel mic totdeauna este mai voinic, din 
colecţia Ionel Făt-Frumos, a lui N. I. Popescu, Ficiorlu şi draclu 
şi H’il’u de-amiră ţe moare ş-anviadză a doară, din Basme aromâ-
ne de Pericle Papahagi. Compararea stilistică a tuturor textelor 
orale cu cel scris de Ion Creangă este un mod de a lămuri, în parte, 
problema originalităţii autorului. Mai precis, în ce măsură humu-
leşteanul aderă la statutul de scriitor „po poran” ori „savant” în arta 
elaborării. Nu facem altceva decât să reformulăm aceeaşi întreba-
re, de la primele exegeze asupra lui Creangă (N. Iorga şi G. 
Ibrăileanu) până în zilele noastre. Firesc ni se pare să nu ne mai 
oprim asupra unor aspecte ale originalităţii stilistice şi estetice 
deja clarificate, cum ar fi homerismul povestito rului (G. 
Ibrăileanu, Vladimir Streinu), cromatica textu lui (T. Vianu), 
cultura savantă ingenuă (G. Călinescu), predominarea dialogului şi 
a formelor discursive (G. Că linescu, Vladimir Streinu), structura 
lexicului (Iorgu Ior dan), arhitectonica perioadelor (G. T. 
Tohăneanu), formele comicului (Zoe Dumitrescu-Buşulenga), 
individualitatea generală românească a artei povestitului (Mihail 
Sadoveanu).

În ce ne priveşte în mod direct, ni se pare util să pornim de la 
conceptul de deviere (numit de francezi écart — A. J. Greimas), 
atât de des folosit în stilistica post-saussuriană. Potrivit acestei 
idei, orice operă ar fi un tip de scriitură care cunoaşte un anume 
grad de abatere, fie de la sensul general al vorbirii curente (Ch. 
Bally), fie de la maniera îndătinată a invenţiei, pro prie scriitorilor 
mai vechi şi mai noi. Opera lui Ion Creangă s-ar asemăna cu (dar 
mai ales s-ar deosebi de) textele tradiţionale, acestea din urmă 
constituind, înainte de toate, punct de plecare sau, mai bine zis, 
materie primă pentru o nouă realitate estetică, originală şi distinc-
tă. Acest mod de înţelegere a lucrurilor nu contra zice opiniile 
general acceptate despre plăsmuirea operei scrise sau orale. Şi într-
un caz şi în altul, autorul bene ficiază de o experienţă anterioară şi 
de o materie verbală pe care o pune în relaţie. Originalitatea constă 
tocmai în modalitatea punerii în relaţie. De aceea se şi afirmă 
ade sea că artistul nu spune nimic nou. Întâmplările, ideile, senti-
mentele sunt în general ale tuturora, în schimb el are intuiţia 
inventării unor contexte lingvistice speciale, în care plasează 
cuvântul cel mai banal, făcându-1 să se lumineze în sensuri 
neaşteptate, surprinzătoare, fasci nante. Cuvintele îşi pierd în mare 
parte valorile origi nare, fundamentale, din dicţionar, şi se regăsesc 
pe alt plan, în care sensurile derivate îndeplinesc funcţia unei 
comunicări specifice, veritabile. Întreaga operă a lui Ion Creangă, 
implicit basmul Harap Alb, se destăinuie ca un efort impresionant, 
căutat, viguros, de descoperire a sensurilor derivate.

Dar să pornim de la fapte pentru a evita afirmaţiile pur specu-
lative şi impresioniste. Deocamdată, un studiu statistic asupra 
basmului Harap Alb ne relevă următoa rele categorii de fapte 
poetice. Dintre formulele paremio logice, am înregistrat 15 prover-
be de tipul : „Fiecare pentru sine, croitor de pîine”. De precizat că 
trei sunt fragmentate în versuri după modelul : „La plăcinte înainte 
/ Şi la război înapoi”, iar unul se repetă : „Deal cu deal se ajunge, 
dar încă om cu om”. Ele circulă pe toată întinderea spaţiului etnic 
românesc, conturându-se astfel dimensiunea culturii scriitorului, 
modul angajării sale în sistemul limbii şi al etnicului. Tot din seria 
ex presiilor paremiologice am notat şi un număr de 44 de zicători 
de tipul : „Frica păzeşte bostănăria”, „Fă bine, să-ţi auzi rău”, „Să 
nu dea Dumnezeu omului cât poate suferi”, „a nu avea nici în clin 
nici în mânecă”, „a vorbi în dodii”, „a umbla după cai morţi să le 
ia potcoavele” etc. După cum putem remarca, şi ele sunt în general 
cu noscute, fiind înregistrate de mai toate colecţiile noastre folclo-
rice. Puţine au circulaţie restrânsă, poate locală : „cum a da târgul 
şi norocul”, „a-i duce vergile”, „Chima răului pe malul pârăului” 
sau : „Dă-i cu cinstea să piară ruşinea”, ultimul fiind foarte 
potrivit pentru stilul moralizator al prozatorului, ca şi pentru 
aptitudi nile sale umoristice bine cunoscute.

Alte forme poetice, 143 la număr, au fost numite de noi, în 
mod convenţional, expresii formalizate, înţelegând prin aceasta 
construcţii mai mult sau mai puţin stabile, de dimensiuni restrânse 
şi integrate în structura frazei ori a propoziţiei, spre deosebire de 
proverbe şi zicători, care se bucură de o autonomie formală mai 
pronunţată. Aşa cum apar la Creangă, în basmul Povestea lui 
Harap Alb de care ne ocupăm, pot fi clasificate în câteva tipuri. 
Unele se apropie formal şi ca funcţie de zicători, iar în colecţiile 
de folclor figurează printre textele paremiolo gice: „Mare-i 
Dumnezeu şi meşter îi Dracu”, „...şi-a pus el împăratul Roş boii în 
cârd cu dracul, dar are să-i scoată fără coarne”, „Fetele împăratului 
însă priveau la verişor.., cum priveşte cânele la mâţă şi le era drag 
ca sarea-n ochi”, „spânului îi mergea gura ca pupăza”, „De nu 
le-oi veni eu de hac în astă noapte, nici mama dra cului nu le mai 
vine”. Marea majoritate metaforizează un element al propoziţiei : 
„Cică să nu te strici de râs”; „Na! încaltea v-am făcut şi eu pe 
obraz”; „Parcă v-a ieşit un sfânt din gură, luminate împărate”; 
„Las că v-a mai păli el berechetul acesta”; „Ascuţiţi-vă dinţii şi 

por niţi după mine; „D-apoi fetişoara împăratului, a zis dracul şi 
s-a făcut: bucăţică ruptă tată-său în picioare”. După modelul acesta 
Creangă inventează construcţii cu mulative: „Apoi, nu mă faceţi 
din cal măgar, că vă veţi găsi mantaua cu mine”; „Ia să-i faci chica 
topor, spinarea tobă şi pântecele cobză, zise Setilă, că altmintre lea 
nici nu e chip s-o scoţi la capăt cu boclucaşul acesta”. Unele au 
valoare mai generală, iar forma stabilă este evidentă, fiind consa-
crată prin circulaţie: „Numai de nu i-ar muri mulţi înainte; să 
trăiască trei zile cu cea de alaltăieri”; altele justifică tonul ironic 
sau ameninţător: „Măi, nu cumva să vă împingă mititelul să intraţi 
înain tea mea unde ne-a duce omul ţapului celui roş, că nu mai 
ajungeţi să vedeţi ziua de mâine”; „îl ştiu eu cât e de primitor şi de 
darnic la spatele altora”. Mai notăm şi formule care ţin de o anume 
mecanică a vorbirii : „Amu, Harap Alb şi cu ai săi mai merg ei cât 
mai merg...”. Propoziţia: „când vei ajunge şi tu odată mare...” pare 
nedefinită, de aceea se cere completată: „mare şi tare”. Situaţia 
este similară în „Mulţămeşte lui Dum nezeu şi de bine şi de rău”; 
„Spânul vrea să-mi răpuie capul” („cu orice preţ”); „Ţine, mătuşă, 
de la mine pu ţin şi de la Dumnezeu mult”); şi, în sfârşit, altele 
in ventate probabil de povestitor: „Şi apoi acel unul are atunci în 
mână şi pâinea, şi cuţitul şi taie de unde vre şi cât îi place, tu te 
uiţi şi n-ai ce-i face”; „Că ne aşteaptă omul împăratului cu masa 
întinsă, cu făcliile aprinse şi cu braţele deschise”; „Când este să 
dai peste păcat, dacă-i înainte te sileşti să-l ajungi, iar dacă-i în 
urmă, stai şi-1 aştepţi”.

Textul lui Creangă se mai distinge prin fragmente versificate în 
proză, 25 la număr, plasate, de obicei, fie în pasajele în care 
povestitorul însuşi formulează o ju decată morală, fie în cele 
dialogate, în care prietenii lui Harap Alb, de fapt ipostazieri ale lui 
Ion Creangă, aşa cum s-a remarcat, învederează veritabile specta-
cole co mice şi jocuri de cuvinte.

Statistica a mai scos la iveală 29 de versuri, unele inventate de 
autor, altele provenite din tradiţia folclo rică, şi un număr surprinză-
tor de limitat de „formule mediene”. De fapt, este vorba de trei 
formule. Prima, în ordinea apariţiei în text: „...şi se cam duc la 
împărăţie, Dumnezeu să ne ţie, că cuvântul din poveste înainte mult 
mai este”, se repetă de şase ori, celelalte două apărând o singură 
dată: „Şi merg o zi, şi merg două, şi merg patruzeci şi nouă”; „Şi 
merg ei, şi merg, cale lungă să le-ajungă, trecând peste nouă mări, 
peste nouă ţări, şi într-o târzie vreme ajung la împărăţie”.

În concluzie, statistica dovedeşte că autorul lui Harap Alb 
utilizează 8 formule mediane, 29 de versuri, 25 de construcţii 
versificate în proză, 44 de zicători, 143 de for mule orale, în total 
264 de unităţi poetice stabile. Adu nate laolaltă, se întind pe 10 
pagini compacte, a treia parte a basmului, ceea ce vorbeşte de la 
sine despre struc tura frazelor din Povestea lui Harap Alb.

Dar această statistică rămâne o operaţie pur contabi licească 
(deşi metoda de lucru este frecvent utilizată în cercetarea contem-
porană, în stilistică, poetică, semiotică şi în diverse ramuri ale 
ştiinţelor sociale), dacă nu rapor tăm rezultatele la variantele orale 
ale lui Harap Alb. Dat fiind numărul lor, aşa cum am arătat deja, 
ne-am fixat, pentru cercetarea de faţă, doar la două texte. Primul 
este cules de Al. Vasiliu-Tătăruşi (Paşcani) „în seara de sâmbătă 
29 noiembrie 1897, de la Toader Mihaiu Buchilă”, după 20 de ani 
de la apariţia basmului lui Ion Creangă în „Convorbiri literare”. Al 
doilea, Cu N’ic-a Câmpului, provine din localitatea Stânca-Tg. 
Neamţ şi a fost înre gistrat de Ovidiu Bârlea, la 2 iulie 1965, de la 
Stoian Alexandru. Evident, variantele au fost preferate şi pentru că 
aparţin aceleiaşi unităţi etnografice unde a copilărit Nică a lui 
Ştefan a Petrei. Este ştiut că învăţătorul tătăruşean se fălea de 
înrudirea cu autorul lui Harap Alb. G. T. Kirileanu, încrezător în 
talentul de povestitor al acestuia, îl îndemna în scrisori, încă din 
1909, să trimită spre publicare o poveste „din cele mai frumoase”, 
mul ţumind într-un fel lui Titu Maiorescu pentru interesul manifes-
tat cu prilejul publicării volumului Cântece, urături şi bocete. „În 
acest chip ai publica şi tu în acea re vistă unde şi-a publicat şi 
Creangă scrierile”, preciza G. T. Kirileanu, trădând părerea sa 
exagerată că între autorul lui Harap Alb şi Al. Vasiliu ar exista 
filiaţii de natură spirituală, că ei s-ar afirma aidoma în planul 
creativităţii.

Că lucrurile nu stau aşa ne convinge statistica pe care am 
realizat-o în aceeaşi manieră, de data aceasta în le gătură cu 
Poveste din volumul Poveşti şi legende (Bucu reşti, 1927), varianta 
tătăruşeană a lui Harap Alb. Deose birea faţă de textul lui Creangă, 
privind lucrurile deo camdată din punct de vedere numeric, este 
de-a dreptul şocantă. Am descoperit abia 13 expresii orale cu 
valoare metaforizantă, de tipul : „Şi când te-a păli v-un ne caz...”, 
„...că vrea să-ţi mănânce capul”, „unde-ţi stă pi cioarele, are să-ţi 
steie capul” etc. Nu apar nici un pro verb, zicătoare, formulă 
mediană, versificată sau inven tată de culegător. Cu alte cuvinte, 
textul respectă vor birea orală. Pentru cealaltă variantă, Cu N’ic-a 
Câmpului, de lângă Tg. Neamţ, au fost reţinute trei formule 
stereotipe, pe care le şi transcriem : „Când o auzit împăratul, o 
rămaz dă lemn, au rămas minunat”; „După še s-au dus, iaca merğe 
şî merğe, şî merğe, şî merğe, ca cuvântul din poveste / mândră 
înainte ieste”; „florile-m piept, lušeferii pă umeri”. Este vorba, 

prin urmare, de o formă literară metaforizantă, una mediană şi de 
schiţa unui portret idealizat de frumuseţe. Iată ce înseamnă în mod 
concret écart (depărtare, deviere), din punct de vedere stilistic, 
fenomen ce poate duce, aşa cum se întâmplă în privinţa lui Ion 
Creangă, la un tip de operă elaborată în mod personal. Afirmaţia 
lui Vladimir Streinu, cum că „Arhive de tradiţii sunt toţi ţăranii 
noştri, dacă vrem ; sunt chiar doctori în zisa ştiinţă orală”, nu ni se 
pare deloc fundată. Textele dovedesc în mod limpede (iar si tuaţia 
este identică şi în cazul celorlalte paisprezece va riante neluate în 
discuţie) că nu orice ţăran e „arhivă de tradiţii”, nici chiar cei 
înzestraţi cu darul invenţiei epice. Ion Creangă este mult diferit de 
cel mai neobişnuit ţăran, întrucât reprezintă o totalitate, „rasa 
noastră milenară”, cum observa, pe drept cuvânt, G. Ibrăileanu.

Metoda statistică pe care am abordat-o constituie însă nu 
scopul cercetării în sine, cum ar putea să pară la prima vedere, ci 
punctul de plecare pentru o stilistică sistematică. Intenţia noastră 
nu este, în ultimă instanţă, să punem în evidenţă cifrele, ci modul 
în care se justifică formele poetice identificate în diverse compar-
timente ale naraţiunii. Altfel, riscăm să cădem în generalităţi de 
tipul celor care s-au mai făcut.

Aspectul elaborat al basmului Harap Alb rezultă înainte de 
toate din selectarea şi organizarea motivelor în compoziţie. Ion 
Creangă reconstituie o formă narativă completă, care are la bază 
atât cele şaisprezece variante orale, cât şi întreaga proză fantastică. 
Nici o variantă din cele cunoscute nu cumulează acelaşi număr de 
motive. Diferă, de la caz la caz, maniera de tratare a lor, perso-
najele, îndeosebi cele ajutătoare, itinerariile eroului, pre textele 
încercărilor grele, etc.

Humuleşteanul şi-a depăşit orice confrate din dome niul 
oralităţii şi pentru că a dispus de un alt mod de invenţie, fapt 
hotărâtor în realizarea unor construcţii narative inedite. Artistul 
anonim s-a exprimat în chip spontan, punând în circulaţie, în mod 
inconştient, aşa cum impune un asemenea mod de elaborare, un 
re pertoriu de forme locale. El se adresa unui public real, vizibil, de 
aceea uza de un limbaj perfect accesibil, fără aglomerări de motive 
şi formule care ar fi neadecvate raportului emiţător-receptor. 
Fiindu-i destinată oralita tea, povestitorul din mediul tradiţional 
excelează în stilul vorbirii curente dintr-o zonă relativ restrânsă. 
Ion Creangă îşi imaginează doar auditoriul, de unde şi avantajul 
unei mari libertăţi în invenţie. În el se naşte conştiinţa auto rului 
care trebuie să se adreseze, prin scris, unui lector. De aceea se 
afirmă prin scriitură, prin text elaborat cu intenţie. Avem de altfel 
mărturii (care pot convinge) că Ion Creangă era inapt să-şi 
aştearnă în chip spontan povesti rile pe hârtie. Eduard Gruber, care 
1-a urmărit discret în câteva rânduri, cu intenţia de a redacta un 
studiu de psihologie a creaţiei, a fost impresionat de eforturile 
po vestitorului, adesea dramatice, când se aşeza la masa de lucru, 
faptul ducându-1 până la epuizare fizică. Să spunem că nici 
povestitorul din mediul tradiţional nu se poate ex prima în scris cu 
uşurinţă. Când i se dă să nareze pe o întâmplare, fie şi banală, 
devine de nerecunoscut. De aici nu trebuie să rezulte că ambii 
creatori sunt structural identici, iar operele asemănătoare. Căci 
anonimul, scos din mediul natural, adică din oralitate, scrie 
într-adevăr neartistic, pe când Ion Creangă creează în sensul major 
al cuvântului. Chiar şi atunci când artistul din mediul tradiţional 
narează excelent, el lasă să-i scape multe forme incorecte, confuze, 
banale, pentru că îl interesează întîi de toate ceea ce spune, 
întâmplarea, istoria eroului, mo rala povestirii şi mai puţin cum se 
exprimă. Creangă, fără a pierde din vedere aşa-zisul fir al naraţiu-
nii, con struieşte adesea pasaje în care eroii uită parcă să ac ţioneze, 
întrecându-se în dialoguri scăpărătoare. Cuvântul este căutat şi 
aşezat cu grijă în frază, pentru a plăcea la lectură. Într-un anume 
fel, Creangă este un calofil. Supravegherea cu străşnicie a cuvân-
tului îl aşează alături de orice scriitor care a avut cultul stilului 
îngrijit, indife rent de sursele îmbogăţirii limbajului poetic. Dacă 
dă impresia de oralitate, de mimare, de joc scenic, cum s-a şi spus, 
înseamnă că formulele poetice existente în tra diţie şi de la care se 
revendică au căpătat o nouă ordine, devenind scriitură. Harap Alb 
nu mai este asemenea ori cărei variante orale, după cum Codrule, 
codruţule sau La mijloc de codru des, de Eminescu, nu mai pot fi 
identificate decât la nivelul unor motive, ca şi basmul lui Ion 
Creangă, în lirica populară. Astfel, între stilul vor birii şi cel al 
scriiturii („orice sistem semiotic vizual şi spaţial”) este o deosebi-
re de esenţă, ca aceea dintre ar tistul anonim şi marele povestitor 
Ion Creangă. Poate că la „Junimea” apărea asemenea oricărui 
povestitor rural : spontan, hâtru, pitoresc. Dar în acest caz ar trebui 
să se vorbească despre doi Creangă. Unul care se consuma oral, 
interesat să atragă atenţia celor din jur şi nu avea convingerea că 
era totdeauna inspirat. I s-a găsit şi un nume: Popa Smântână. Cel 
de-al doilea, mult superior, Povestitorul, se regăsea cu sine însuşi 
în momente ex cepţionale, la masa de scris, iar noi îl descoperim 
numai prin lectură. Totuşi, nu trebuie uitat că Popa Smântână i-a 
oferit materie primă Povestitorului şi acelaşi lucru l-au făcut 
înaintaşii din mediile orale. (va urma)
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Magda URSACHE / Cartea cu manşete

Într-un timp răsturnat, strivitor de valori, s-au ajutat unul pe 
altul să-şi păstreze cutezanţa şi spiritul critic, să acţioneze în 
respectul propriei demnităţi: Grecenii. Istoricul Radu 

Greceanu şi arhitecta Eugenia Greceanu. Câte astfel de conştiinţe 
limpezi, fără eschivă deţinem, care să fi respins tot ce moralmente 
era discutabil?

Radu Greceanu îşi scutură arborele genealogic şi are ce scutura, 
începând cu fraţii Radu şi Şerban Greceanu, traducătorii Bibliei de 
la 1688, prin bunica maternă, Melania, fiica lui Const. Creţulescu, 
descinde din Constantin Brâncoveanu; bunicul Dimitrie Ghica, 
traducătorul Istoriilor lui Herodot (Premiul Academiei) era fiul cel 
mare al lui Ion Ghica;  fratele Tudor Greceanu, pilotul de vânătoare 
martirizat în puşcăriile politice 16 ani pentru eroism în război, a 
purtat la rever medalia Mihai Viteazul şi Crucea de Fier germană. 
Postum, a primit un nume de alee în Bucureşti. Mă aştept, însă, ca şi 
în cazul Petre Ţuţea, torturat pentru crezul său naţional, să se 
găsească niscai universitari, de Vest, de Est, să-i conteste martiriul. 
Doar trăim vremi suprarealiste. Nu-i suprarealist să treci de la 
socialism ştiinţific la magie, de la predarea materialismului dialectic 
la istoria religiilor?

Boierii nu se plâng, afirmă istoricul Radu Greceanu, povestind 
episodul scoaterii părinţilor săi din conacul de la Topliceni, pentru a 
fi aruncaţi într-o casă mărginaşă din Râmnicu Sărat, cu pământ pe 
jos. Noaptea, aşa cum se întâmpla pe vremea Dubei, maşina cu 
geamuri oarbe. „Boierii adevăraţi, după ce au venit vremurile 
crunte, niciodată nu ar fi amintit cu jale ce au pierdut,” ne spune 
Radu Greceanu. Asta înseamnă demnitate, vocabulă din ce în ce mai 
declasată din Fondul Principal de Cuvinte. Oricum, Moscova nu 
crede în lacrimi. În casa din Bucureşti, unde s-a născut, din Spătar, 
nr. 13, Radu Greceanu a mai intrat doar ca pacient al policlinicii 
„Ana Aslan.”

Nimic nu regretă mai mult arhivarul decât actele, corespondenţa, 
albumele genitorilor, confiscate. Şi mă gândesc la arhiva Stere, arsă 
în curtea conacului de la Bucov. La naţionalizări, arhivele de familie 
au fost distruse. Acum, în libertate, din inconştienţă, din nepăsare, 
din cinism, se continuă „opera” de distrugere, în ignorarea faptului 
că arhiva probează continuitatea noastră, atât de necesară. 

Spune, mereu chibzuit şi precis, Radu Greceanu: „Istoria 
arhivelor româneşti este însă o tragedie cumplită.” Epurat din 
Arhivele Statului în ‚52, din cauză de dossier: părinţi moşieri, 
luptător pe frontul de Est (pe placa de mormânt din cimitirul 
Ghencea Militar scrie: „Am luptat în Est!”), refuz de a se întoarce 
cu Divizia trădătoare, „Horea, Cloşca şi Crişan”), Radu Greceanu 
avea să asiste şi la demolarea cetăţii unde lucraseră Hasdeu şi 
Onciul, odată cu Mănăstirea Mihai Vodă. Dealul trebuia nivelat, 
după „înaltul îndemn” al Comandantului Suprem, să se vadă doar 
Casa Poporului.

Singurul adversar redutabil în faţa tăvălugului mondializării, al 
globalizării este conştiinţa etnică. Or, distrugând, înstrăinând 

arhivele, conştiinţa identitară slăbeşte. O luăm de la capăt, ca pe 
vremea sovietizării, cu amputarea sentimentului naţional? Arhivele 
ne-ar fi arătat cât de aiuristic s-au făcut retrocedările postsocialiste 
în Ardeal, numai în favoarea maghiarilor, când bunurile au fost 
comune, realizate din fonduri publice la care au contribuit majorita-
rii. Agresaţi etnic, neacceptaţi de Dieta Transilvaniei ca naţiune 
politică, dar buni să plătească dări peste dări. De ce n-au ridicat şi 
ei, românii, palate şi catedrale? Pentru că, sub Dietă, nu aveau 
dreptul să se aşeze în oraşe, nici să construiască locuinţe trainice ori 
biserici din cărămidă sau piatră.

Glasul arhivelor, pentru cine vrea să-l audă, arată limpede că 
românii duceau dijma produselor şi construiau colegiile din care, 
acum, urmaşii lor sunt daţi afară. Şi tot arhivele ar arăta confuzia 
voită între fundaţie şi proprietate, cum a dovedit unionistul Onisifor 
Ghibu, puşcărizat (ca întreaga elită naţională românească) şi din 
acest motiv. Că, după instaurarea Dualismului austro-ungar (1867), 
Statusul romano-catolic a cerut împăratului de la Viena ca fundaţiile 
să treacă din administrarea austriacă în administrarea sa. Nu în 
proprietate, ci în administrare. Printr-un fals în acte (arhivele o 
dovedesc), românii s-au ales cu nimica, iar maghiarii au devenit 
proprietari, cum scrie un specialist în instituţiile şi edificiile istorice 
din Transilvania, istoricul Vasile Lechinţan. Tranziţia, interval de 
criză morală sau, după caz, amorală, a consfinţit faptul. Şi mi-l aduc 
aminte pe Teodor Brateş, în acel Decembrie, dirijând mesajele 
„spontane”, după un anume scenariu. A urmat manipularea arhivelor 
Securităţii, ceea ce dovedeşte iarăşi că puterea o au cei care deţin 
documentele.

Dar să revin la cartea Victoriei Dragu Dimitriu, Povestea unei 
familii din Bucureşti. Grecenii, ed. Vremea, 2012, colecţia Planeta 
Bucureşti, iniţiată şi coordonată de Silvia Colfescu. S-ar fi putut 
numi Oamenii vechilor zidiri, pentru că asta şi sunt istoricul arhivar 
şi genealogist, din stirpea rară a erudiţilor şi arhitecta restauratoare 
Eugenia Greceanu, cea care trăieşte oraşul (cum notează fericit 
autoarea interviului cu cei doi interlocutori), dar trăieşte şi arhitectu-
ra românească. Flaşnetele „patriotice” ceauşiste nu i-au făcut pe 
Radu şi pe Eugenia Greceanu să pună lângă sentiment naţional 
epitete ca încuiat ori primitiv. Iar pericolul ca trăirea firească şi 
luminată, patriotică, să fie legată de propaganda lui Ceauşescu şi 
dezavuată persistă îngrijorător. 

După război, şapca stas a proletarului – descurcăreţ, incult, 
grosoloan – a luat locul pălăriei domnului. Nici nu-i văd pe mitoca-
nii activişti iaşioţi, de tip Şulimsohn - Manciuc – Floareş şi tot 
neamul lor activ, decât cu şapcă leninistă. Despre Alice Magheru, 
mătuşa lui Radu Greceanu, Victoria Dragu Dimitriu povesteşte: 
„pălăriile ei erau un stindard.” Boieroaicele îşi purtau sfidător 
pălăriile în tramvaie, chiar şi la coada pentru pâine (neagră), numai 
că pumnul şi şapca au biruit. „Cu revolverul pe masă”, cum versifi-
ca un proletcultist. Şi-mi vine în minte replica promptă, energică a 
unei doamne, actriţa Olga Tudorache, versus Florin Călinescu. A 

fost întrebată telefonic la Duminica în familie „ce nu are de nu vă 
place.” Răspunsul a venit sec: „N-are manşete”. Cu alt cuvânt, 
maniere.

În altă carte a sa, Arhitecţi în timpul dictaturii. Amintiri (ed. 
Simetria, Bucureşti, 2008), plină de „şarje critice”, aşa cum averti-
zează în cuvântul de însoţire arh. Şerban Sturdza, Preşedintele 
Ordinului Arhitecţilor din România, Eugenia Greceanu foloseşte apă 
tare pentru portretele utemistelor agitatoare, în cap cu Ţuchi Roth, 
„participantă dezlănţuită la lupta de clasă”, viitoare soţie a lampado-
forului Ovid S. Crohmălniceanu. 

În „alegerea neghinei reacţionare de grâul rodnic, în vederea 
eliminării din profesie a duşmanilor de clasă”, ţinuta conta: „În timp 
ce studentele obişnuite visau la fustele lungi, corole cu jupoane ale 
Casei Dior şi la pantofi cu tocuri de 8 cm, revoluţionarele noastre 
purtau fuste drepte, oprite sub genunchi, jachete de piele şi cizme 
militare cu toc plat, în stilul femeilor – comisar, interpretate cu brio 
de Irina Răchiţeanu în piese de teatru sovietice (lucr. cit., p. 133).

A fredona „un hit capitalist al momentului, C’est si bon, putea fi 
caz de excludere din UTM. Înviorarea masei inerte (de 7 noiembrie, 
la aniversarea Revoluţiei din Octombrie, nota mea, Magda U.) se 
încerca şi cu intonarea Internaţionalei, dar pentru mine imaginea de 
neuitat rămâne cazaciocul pe vine, cu picioare zvârlite lateral, jucat 
în sunetele Kalinkăi de Ţuchi Roth şi Mary Cocimarov, o basara-
beancă aterizată direct în anii superiori, despre care se şoptea că ar 
avea şi grad militar.”

Jeni Greceanu a fost exclusă după doi ani din UTM. Acuzele: 
prietenie cu „reacţionari”; acţiune de „lămurire” doctrinară printre 
colegi – nulă; valorile culturii sovietice luate în derâdere. I se 
asigurau astfel fiicei de maior căzut în asaltul Odessei piedici în 
carieră, dar, paradoxal, obstacolele au ajutat-o să rămână ea însăşi.

Context: în anul şcolar ‚50 – ‚51, s-a interzis a se consulta cărţi 
şi reviste în alte limbi decât rusa. „Genocidul cultural” (sintagma 
Eugeniei Greceanu) începuse în ‚49, când au fost „exmatriculaţi doi 
studenţi, excelenţi în toate disciplinele”, pentru că nu luaseră 
examenele la economie politică, materie obligatorie în anul IV (în 
III, obligatoriu era marxism leninismul şi în V, estetica marxistă). 
Era vremea „demascărilor” utemiste a celor acuzaţi de „cosmopoli-
tism” şi de „individualism burghez”. Precizare: în U.R.S.S., pentru 
eticheta de cosmopolit se condamna la 10 ani de muncă silnică: 
două cincinale. 

Carte a făcut Eugenia Greceanu cu elita reală: teoria arhitecturii 
cu Pichi (Gheorghe) Petraşcu. Admirabili profesori i-au fost G. M. 
Cantacuzino, Ion Ghika – Budeşti, Titus Evolceanu, George Balş, 
Grigore Cerchez, Richard Bordenache, Horia Creangă, Mircea 
Alifanti (cursul de finisaje), Horia Teodoru (restaurarea şi protecţia 
monumentelor). G. M. Cantacuzino a ajuns în puşcărie, apoi a fost 
exilat la Iaşi. Graficiana Ligia Macovei, soţia lui Pompiliu Macovei, 
secretar UAP, obedientă în exces faţă de „linia” peceristă, i-a închis, 
după o zi numai, o expoziţie din parcul Herăstrău. G. M. Cantacuzino 
avea succes, deranja. Nicolae Bădescu a ajuns profesor de estetică 
marxistă, silit să combată curentele reacţionare, ruperea de realitate, 
individualismul burghez. Diferenţă de atitudine. Dexterii conjunctu-
rali, complet şterşi profesional, ca Yura Curinschi ori Nicolae Kepeş, 
selecţionau propagandişti, dar şi întocmeau liste negre, care funcţio-
nau la repartizarea în producţie. Naturile acomodante, cei deja 
„cooptaţi”, marxişti cu diplomă de arhitect, erau promovaţi asistenţi ai 
marilor profesori, luându-le chiar locul la catedră. 

La Litere n-a fost altfel. Studentul Vicu Mândra, avansat 
postdecembrist „pe scurtătură” de la lector la profesor, pe timpul 
ministeriabilului Paul Cornea, îşi înfiera profesorul, pe G. 
Călinescu, conchizând că „n-are putere să se spele de rugina trecutu-
lui.” Iar ziarul lui G. Călinescu, „Naţiunea”, era supravizat de big 
brother, Marcel Breazu. Până la ultimul contact cu studenţii săi, a 
fost controlat de cei doi Pauli (Georgescu şi Cornea), de Savin 
Bratu, Silvian Iosifescu, Mitu Grosu, Emil Boldan. Iar 
Crohmălniceanu, soţul lui Ţuchi Roth, dansatoarea de cazacioc, i-a 
reproşat în Amintiri deghizate că a beneficiat de protecţia lui Dej; 
„bacilul Croh”, cum îi spunea Ion Barbu, mergea pe mâna Pauker. 

„Studentul (sublinierea îi aparţine Eugeniei Gruceanu) Marcel 
Melicsohn a fost integrat colectivului catedrei, deşi mai avea de 
făcut un an de facultate, ne-a predat arhitectura romanică, cea mai 
diversificată pe şcoli regionale dintre toate curentele medievale, în 
numai două ore, dintre care una a cuprins prezentarea obscurantis-
mului mistic medieval. De la cine să înveţe generaţiile noi?”

Răspuns: de la Eugenia şi Radu Greceanu, martori rari, într-ade-
văr, oneşti şi direcţi, fără fisuri de caracter, cu respect faţă de istorie 
şi urmele ei, monumentele. Cartea – dialog, cartea – document, un 
fel de paidee, ar trebui tipărită în tiraj substanţial şi distribuită în 
învăţământ. Tezaurul de memorie e la fel de preţios ca arhiva.

Povestea unei familii din Bucureşti. Grecenii se încheie cu 
constatarea amară a boierului demofil Radu Greceanu: „Bucureştii 
în care m-am născut, Bucureştii în care mi-am trăit tinereţea, în 
cetatea Arhivelor Statului, vorbeau sufletului. Dar când m-am întors 
de pe front, din prizonierat, oraşul nu mai era acelaşi. Şi de atunci 
s-a schimbat mereu. Am împlinit 97 de ani. Am văzut multe, am 
trăit atâtea. Mă întreb: va mai vorbi vreodată oraşul acesta sufletu-
lui?”

Da. Când vor conta cinstea, onoarea, bunele maniere. 
Deocamdată, trăim într-o lume fără manşete. 
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Virgil Rațiu s-a născut în 21 martie 1951 în Sânmartinul de 
Câmpie (Mureş). Este redactor al Mesagerului literar-ar-
tistic al cotidianului “Mesagerul de Bistriţa-Năsăud” și 

secretar de redacţie al “Mişcării literare” care apare la Bistriţa. A 
debutat editorial  în 1975 cu volumul de versuri Atunci când te 
reîntorci acasă (Editura Litera, Bucureşti) și a mai publicat Cărţile 
cu Alfonz ( Dacia, 1988 și Paralela 45, 2011) , Cartea persoanelor  
(Editura Limes 2005), Profetul din Duba ( TipoMoldova Iași, 2013) 
și altele. Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1990. 
Locuiește în Bistrița.

Cartea persoanelor. Cu mai mult noroc, “Cartea persoanelor” 
(Editura Limes 2005)  ar fi fost tipărită la vreme și devenea “bătrâ-
na” cărămidă a edificiului prozei optzeciste, alături de cărțile lui 
Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Bedros Horasangian, 
Alexandru Vlad şi ale altora câţiva, unde de fapt este de găsit şi 
recunoscut romanul “Cărţile cu Alfonz”, semnat de Virgil Raţiu şi 
tipărit de Editura “Dacia” din Cluj-Napoca în 1988. Rătăcind cot la 
cot cu societatea românească, volumul “Cartea persoanelor” 
(Editura “Limes”) are câştigul de a-şi fi asimilat în unele unghere 
măcar parte din tezaurul de absurd pe care perimetrul naţional l-a 
exersat din plin, e drept, sub lupa atentă, a, de astă-dată, publicistu-
lui Virgil Raţiu, fost corespondent al “Europei Libere”, al cotidiane-
lor “Ziua” şi “România liberă”.

Colaborator cu proză scurtă la multe dintre cele mai importante 
publicaţii literare ale ţării, Virgil Raţiu este “hârşâit”, trecut prin 
“ciurul şi dârmonul” fețelor prozei şi manierelor de “poiein” 
prozastic. După câte se poate bănui, culegerea cu “ispite” de 
dicţionar, de enciclopedie, este doar o selecţie a unor texte care se 
ocupă de măşti, după etimologia latină a persoanelor; sistematizată 
în patru părţi, cartea acorda primei, nespusul nume de “a parabole-
lor” - proze scurte care nu cantonează în preţiozităţi înţelepţeşti ca 
la Paulo Coelho (avid de învăţături zen), ci zburda în recreerea unei 
lumi mixate după o logică mişcând graniţele realităţii spre textul în 
care lectorul poate intra şi trăi deplin coşmarul propriei existenţe 
alături de “persoane”. Personaje felurite trăiesc “Cartea persoanelor” 
într-un topos, recognoscibil după descripţii, Bistriţa; ieşite dintre 
ziduri, în “agora” dinaintea Pronosportului, pe unde personajul Tata 
Luca îşi debită tiradele cu glasul jos, ca vibraţiile de la cutremur, 
oricare dintre persoane maschează o existenţă periferică existenţial. 
Senine pe dinafară, “persoanele” sunt adesea muncite de probleme 
zilnice, care treptat glisează prin hiperbolizare spre coşmaresc, 
sfârşind prin a-şi înţelege sau nu mirarea impactului cu absurdul. Pe 
acest temei, destui cred că Virgil Raţiu se găseşte în descendența lui 
Urmuz, ceea ce poate fi adevărat până la un loc, întrucât “sculpto-
rul” lui Alfonz Carbid nu şarjează în “câmpiile” absurdului 
asemeni unui don Quijote printre paletele morii de vânt, ci ține, 
sigur de sine, dârlogii discursului ispitit să cantoneze-n real sau în 
absurdul ludic doar temporar.  Crescut pe “humusul” realităţii, textul 
împleteşte faptul cotidian lipsit de spectaculozitate cu ficţiunea ce 
potenţează ansamblul pe spaţii restrânse, excelând prin densitate. 
Intrarea abruptă în subiect conferă povestirilor aparența unor 
decupaje care, alăturate, recompun o falie a realităţii recreate în 
spaţiul de ordin estetic cu mijloacele prozastice care, dacă nu aparţin 
în totalitate postmodernismului, îl depăşesc prin anexarea vibraţiilor 
grave ale poeticii prozei moderne. Sub pojghiţa dialogurilor scurte, 
repezi, se ascunde nerăbdarea insurgentă a destinelor personale, ale 
măştilor grăbite să consume combustia unor existenţe marginale, 
poate tragice, mobilizând din arsenalul afectiv al lectorului, duioşia, 
înţelegerea, ca la Caragiale sau Cehov. Autorul se situează, de 
regulă,  în afară jocului, privindu-şi personajele acţionând într-o 
împrejurare definită. Ele nu au timp să trăiască lungi experienţe, dar 
acestea se pot bănui continuându-se înainte şi după secvența 
asimilată textual, şi de aceea aparţinând autorului în totalitate. Mari 
experienţe, desigur în spaţiul banalului ontologic al personajelor. 
Dacă a scrie proza mai însemnează a crea personaje, a le da nume şi 
a le face să trăiască veridic într-o lume,  lui Virgil Raţiu îi iese, de 
minune, inclusiv jocul cu ele, la un nivel existenţial mai subtil care 
eludează supoziţia obiectivităţii enunţate mai sus. Opisul personaje-
lor în fruntea cărora sta mândru Alfonz Carbid e nu numai cuprin-
zător, dar identificabil după tipologia căreia îi aparţine o întreagă 
galerie. “Văzut” undeva, chiar pe stradă, despre cutare personaj se 
poate spune: “din neamul lui Alfonz Carbid” - de-al lui Raţiu, deci 
unul dintre puţinii prozatori de azi, care-şi creează cu atâta har 
numele personajelor şi le face “de minune” atât de crud şi blând cu 
ele, în acelaşi timp.

De unde-şi trage substanţa “Cartea personajelor”? Din măştile pe 
care le purtăm zilnic, de mulţi ani, de la Gară pân’ la Han; toate 
aflate sub “microscopul” ce “vede enorm şi simte monstruos”, cum 
spunea marele ploieştean; dar, dacă autorul ar fi vrut să orienteze 
lectorul prin urbe mai acătării decât Joyce o face prin Dublin, ar fi 
fost necesară şi o secţiune de hărţi cu care să se poată găsi traseul 
optim de la “Sens” la sens.

Cărţile cu Alfonz. Dacă au cărţile un destin al lor, ”Cărţile cu 
Alfonz” a lui Virgil Raţiu, în forma apărută la Editura Paralela 
4 5 ,  î n  2 0 1 1 ,  este împlinirea unei voinţe de a fi şi a unei 
tenacităţi în devenire a textului, de la volumul format mic, apărut în 
1988, cu o formă grafică trimiţând spre suprarealism cu toate că per-
cepţia textului era cantonată, la vreme, în registru ironic-critic. 
Intervenţiile sângeroase ale cenzurii sunt episod al istoriei cărţii. 
Singura dactilogramă s-a pierdut prin teancurile unei edituri şi 
autorul a trebuit să refacă textul nepublicat în prima formă a cărţi, 
fapt care aminteşte un astfel de travaliu întreprins de Mihail 
Sebastian, la romanul Accidentul, în perioada interbelică.

Forma completă, apărută în condiţii grafice deosebite, beneficia-
ză de prefaţa criticului lon Bogdan Lefter care scrie între altele: 
„Cărţile cu Alfonz este cartea care consacră un scriitor”: opinia 
aminteşte într-un fel gândul lui Marquez care i-a spus într-un 
interviu din volumul Mirosul de guayaba lui Plinus Apuleius 
Mendoza, că un autor scrie o singură carte, iar celelalte sunt reluări 
din alte perspective ale aceleiaşi. ”Cărţile cu Alfonz” se poartă ca 
o structură plurală producând cititorului spaime câ s-ar găsi în faţa 
unei enciclopedii pe care trebuie să o parcurgă,  urmând firul 
timpului pe care se mişcă Alfonz Carbid, un existent nu dintre cei 
glorioşi, sclipitori, kitsch-ioşi, și mai degrabă realist, axis al întregii 
construcţii romaneşti în interiorul căreia are strălucire.

Lumea ”Cărţilor cu Alfonz” este una prelinsă în ficţiune din 
realitatea augmentată de scriitor cu însuşirile care fac să comunice 
textului, cititorului, miracolul unei altfel de existenţe decât cea 
cotidiană, clişeizatâ, previzibilă. Îmbogăţirea ei se realizează prin 
posibilităţile de detaliere a faptelor curente, mărite la scara ce le 
conferă semnificaţie, autorul dovedind abilităţi remarcabile în 
însufleţirea figurilor comune care dobândesc pregnanţă în configu-
rări ficţionale inedit relaţionate. Alfonz Carbid trăieşte. în ficţiunea 
naratorului, mai degrabă decât a fi un „relatat” de text, firul derulării 
povestirii sugerând cititorului un imprevizibil al personajului, nu 
lipsit de o „drahmă” de picaresc în parcursul său de la şcolar şi 
practicant al mai multor îndeletniciri până la cea de practicant al 
poeziei şi om însurat, aşezat la casa lui. Trecând de la dioptrii la 
„grosisment”, scriitorul Raţiu procedează la exersarea metodei de 
observare a lumii sale cu îndeletnicirile disciplinelor ştiinţifice. 
Feliile romanului, cărţile?, structuri narative relativ autonome se pot 
citi fără restricţiile unui timp al ficţiunii care încorsetează textul în 
logica sa, împiedicând doar parţial restructurarea întregului dacă nu 
ca o Carte de nisip la Borges, atunci, ca Rayuela. Şotron a lui Julio 
Cortazar în care ordinea capitolelor nu este rigidă, ci posibil de 
schimbat. De nedezminţit, gustul autorului „Cărţilor” pentru livresc 
şi practicarea cu virtuozitate a unui scris nuanţat, topind într-o pastă 
proprie, doar bănuite tehnici, care ţin de istoricul expresiei roma-
neşti. Fiecare dintre cele treizeci şi şapte de capitole are o întâmpla-
re, toate articulând schelăria epică, strălucitoare din anumite 
unghiuri, cu situaţii memorabile prin ineditul lor. Şah! Mat!, La ce 
mai poate folosi un sfredel, Floare de pisică, La udat cu 
extratereștri,  Tăierea sub limbă sau Cartea - „Alfonz Carbid a 
început să scrie proză”. A scris ca un apucat. Cartea şi-a intitulat-o 
provizoriu Cartea cu Alfonz. În vederea realizării integrale a 
planului său, deloc simplu, şi-a luat concediu de odihnă şi o 
sumedenie de concedii medicale, concedii fără plată. S-a ţinut de 
scris şase luni  neîntrerupte. Dăruirea, sârguinţa şi ideea genialităţii 
l-au însoţit cu fidelitate zi de zi, noapte de noapte. Pe toată durata 
acestei perioade a consumat aproape o tonă de ceai chinezesc şi 
câteva kilograme de cafea boabe pe care le ronţăia seara în loc de 
bomboane şi ţigări.” Ironic, (inter)textualist, după teoria lui Marin 
Mincu, Virgil Raţiu este un postmodern viguros în care rezonează 
de departe şi Noul roman francez și alte mode poetice romanești.. 
Fluenţa textului finisat, echilibrul frazei trădând virtuozitatea ca 
faţetă a travaliului şi disponibilităţile „exersate” dau dimpreună un 
farmec de ansamblu atmosferei în care cititorul simte o lejeritate 
antrenantă ce-l momeşte a crede că şi fantezia sa lucrează într-o 
orchestră la armonicele poveştii. Seducţia lectorului este practicată 
inclusiv printr-o stăpânită artă a dialogului, purtat cu elemente ale 
limbajului natural, remixat chiar în vecinătatea acestuia, pe sensuri 
potenţate de un excelent simţ al limbii, transmiţând prospeţime, 
savoare textului.

Numele personajelor reprezintă unul dintre elementele de forţă 
ale lui Raţiu, inventivitatea sa fiind neîndoielnic de recunoscut. 
Pletora de personaje cu denominaţii dintr-un veritabil ţinut 
Yoknopatawpha având centru în Pârâul Repede îi are locuitori pe: 
Nalb Bromurâ. Liţi Papacioni, Duhnii Cincina, Lia U, Artrida, 
(Artroda) Deteoru, Bangladeşu, Flighorn, Eleonora V. Pândişpan, 
Şaterland şi altele, la fel de colorate de nu şi mai, până la numărul 
nouăzeci şi nouă din „listoc”. 

Cărţile cu Alfonz se evidenţiază atât prin construcţie, cât mai 
ales prin farmecul limbii, uneori dezinhibate pentru autenticitate”, 
dar niciodată frizând excesul. Autorul are reţeta dialogului agreabil, 
al frazei lungi şi clare, ori scurte, concentrând sensul nu rareori 
ironic, înflorind pe mai multe piste urmate de cititor. Volumul de o 
astfel de complexă cromatică este o izbândă pentru Virgil Raţiu, 
ajuns în prima line a prozatorilor optzecişti: Nedelciu, Crăciun, 
Groşan, Cărtărescu, Alexandru Vlad, Bedros Horasangian şi alţii, şi 
de ce nu, pe raftul meritat de generaţia sa în literatura română.

Profetul din Duba. Prozator optzecist, apreciat, preţuit şi lăudat,  
pentru „Cărţile cu Alfonz”, una dintre cele mai izbutite cărţi ale 
„Generaţiei ‚80”, Virgil Raţiu a apărut în 2013, cu o masivă carte de 
proză scurtă, „Profetul din Duba”, tipărită în condiţii foarte bune în 
colecţia „Opera Omnia. Proză scurtă contemporană” la Editura 
„TipoMoldova” din Iaşi, în cadrul unui proiect al Universităţii 
„Petre Andrei”, manageriat de scriitorii Valeriu Stancu şi Aurel 
Ştefanachi. În tomul de 650 de pagini, Virgil Raţiu îşi pune unele 
personaje din preajma lui Alfonz, dar chiar pe el însuşi, să vâslească 
în „ape mai mici”, să trăiască într-o masă textuală de mai redusă 
întindere, cu alte cuvinte să se grăbească trăind, pentru a spune mai 
repede ceea ce li s-a dat din partea scriitorului, demiurg al universu-
lui său. Principial, personajul îşi consumă mai degrabă combustia 
interioară spre a ieşi din ţesătura întâmplărilor, însă Virgil Raţiu îşi 
adaptează strategia naratologică de maniera construcţiei destinului 
din secvenţe, care, aglutinate, redau holistic imaginea proiectului 
ficţional. Adevărat e că, „Profetul de la Duba”, prin numărul mare 
de personaje şi întâmplări, imprimă lectorului o dinamică aiuritoare, 
caleidoscopică, sugerând o existenţă rapidă, simultană în mai multe 
spaţii, care păstrează, însă, giroscopic ghidat, azimutul artisticităţii 
textului. Lucrurile devin mai liniştite, atmosfera mai calmă în schiţe, 
în care autorul lucrează cu sugestii auditive şi vizuale puternice, 
conturând personaje cu trăsături care se ţin minte. Enumerăm: 
„Dizidentul”, „Gloaba”,„Poetul”, „Mătuşa Vica”, „Vampirologu”, 
unele scurte, plecând de la o notaţie cu caracter de ştire, dar care 
dobândesc expresie artistică. „Profetul de la Duba” este un personaj 
popular, misterios şi hâtru, cu ziceri frizând înţelepciunea de un anu-
mit grad. Profeţiile lui badea Găbriş (numele „civil” al profetului) 
sunt referitoare la moartea lui Petru Groza, surparea unui pod, 
dispariţia unui cârd de raţe etc. Chiar dacă profetul din Duba nu a 
mişcat mase de oameni ca Sân Pătru de la Maglavit, esenţa profetu-
lui a cărui epură o „desenează” prozatorul Raţiu este autentică, 
discretă, mai aproape de ceea ce însemnează în mod „canonic” 
profet. Riguros în construcţia eşafodajului epic, ludic în „orchestra-
rea” personajelor, cu „nerv” în comunicarea ritmului „măştii”, 
prozatorul Vigil Raţiu, cu datul personal şi cu ceea ce „Generaţia 
‚80” a consacrat ca grupare literară - umorul, ironia gravă - a aşezat 
elementele într-un dozaj care potenţează realitatea, din care îşi 
construieşte lumea, ca lumea: când tristă, când zburdalnică, exultan-
tă sau amară. O carte - „Profetul de la Dubna” - reprezentativă atât 
pentru generaţia ‚80, cât şi pentru proza românească de azi, credem.

Victor ŞTIR  / Proza lui Virgil Raţiu
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Romanciera şi nuvelista Genoveva Logan s-a afirmat 
încă la începutul anilor şaptezeci; este şi autoare a unui 
volum de poezii (2010). Cele cinci romane au fost 

publicate la Edituri importante din Bucureşti şi Iaşi. În ciuda 
acestui lucru, autoarea este poate cea mai discretă scriitoare din 
ţară prin modestia şi cvasi anonimatul în care trăieşte şi scrie şi 
crede în destinul ficţiunii literare, reflex al altitudinii sale spiritua-
le şi al nobleţei sufleteşti, valori tot mai rar întâlnite în peisajul 
eclectic al condeierilor postdecembrişti. Conştientă că jocurile sunt 
deja făcute pentru cel puţin un deceniu de-acum încolo, că juriile 
şi câştigătorii vor fi mereu aceiaşi („Alte măşti, aceeaşi piesă/alte 
voci, aceeaşi gamă” (...), Genoveva Logan refuză să ia parte la 
actuala agitaţie furibundă a literaţilor ce se zbat să-şi asigure 
prezenţa pe lista mandarinilor criticii, făcându-şi parcă din „Glossa 
eminesciană” un ideal existenţial, etic şi estetic.

Exponenţială tocmai în acest sens este povestirea „Afaceri 
străine” (un concurs de admitere la arhitectură la care probele erau 
făcute anume pentru candidaţi privilegiaţi, eşecul protagonistei 
Maria Săvescu confirmând tocmai fisura, „breşa în sistem” , altfel 
spus, complicităţile ce te sleiesc de orice putere). Soluţiile supra-
vieţuirii într-un asemenea circuit toxic?: boicotarea istoriei ce 
aminteşte de Mircea Eliade, sau „o singurătate dură, de monolit, în 
care nu putea fi prefigurată nicio fisură”,  „exilul sau moartea”.

  Ne vom referi în cele ce urmează la mai recentul volum din 
2012 (Editura Limes, Cluj-Napoca, 270 p.): Puterea celor lipsiţi 
de putere (proze scurte), tradus în italiană de o româncă trăitoare 
în Italia şi care a învăţat din mers dulcele idiom, aşa că în ciuda 
strădaniilor evidente de a fi la înălţimea originalului, nu de puţine 
ori echivalenţele oferite nu au forţa narativă şi metaforică a  
nucleelor semantice în jurul cărora se ţes povestirile, numite de 
autoarea însăşi „ghemuri”.    

Şi asta pe bună dreptate, căci simbolic vorbind, ghemurile 
narative ale Genovevei Logan concentrează în ele preludiul cu 
virtuţi anticipatoare şi epilogul, de obicei tragic, fiind „spirala 
condensată în ou”. Scontând pe efectul conciziei şi al ecoului ce 
va continua să vibreze în memoria cititorului, autoarea oferă o 
cheie de lectură a povestirilor şi implicit criteriile ce i-au călăuzit 
ca principiu unificator a sa ars narrativa. 

Ne vom opri selectiv, fireşte, la câteva din „ghemurile” oferite 
de elegantul volum. Precizăm din capul locului că cele mai multe 
au structura epico-poematică a apologului esopic, a parabolei 
biblice sau a genului povestirii voltaire-iene numit conte philoso-
phique cu mesaj încorporat, şi totodată susceptibilă de a fi o opera 
aperta, vorba octogenarului Umberto Eco, oferind adică un evantai 

de interpretări. Excelente ni se par povestirile „Albastru de 
Prusia”, un tablou descurajant al realităţilor din România, şi 
reverberaţiile celor internaţionale, cum ar fi tragedia din 2001 de 
la Turnurile Gemene, menită să rămână una din marile enigme ale 
lumii, tip moartea preşedintelui JFK.

Adie necontenit în cartea Genovevei Logan ideea de destin şi 
solitudine, se edifică tipologii de obicei din rândul „umiliţilor şi 
obidiţilor”, din mediul rural pe care autoarea îl cunoaşte foarte 
bine (dovadă stând detaliile de interior, de peisaj, de limbaj) 
individualităţi memorabile grefate, fireşte, pe eternul uman şi 
universal. Ataşamentul pentru casa şi locul natal, morala ancestrală 
a respectului pentru pământ, dat oamenilor şi pentru a-l munci şi a 
da roade, vezi întoarcerea nomadului peregrin din „Pământ în 
pământ”, naraţiune aflată ca multe altele sub „pecetea tainei”. 

Adăugăm deja amintita „Afaceri străine” ce nu exclude analiza a 
ceea ce numim „la vie intérieure”, eşantioane de psihologie abisală 
sau limbaj ştiinţific, „Viaţa bate filmul” (fugara şi perena întoarce-
re în timp a celor patru peregrini-mesageri ai lumii de dincolo ce 
străbat celebrul parc Copou) şi a cărei metaforă centrală este 
prevestirea de rău augur. 

Genoveva Logan nu rareori decolează în fantastic prin intersti-
ţiile scriiturii, în lumea suprasensibilă. Tot sub zodia semnelor, 
prevestirilor şi misterului se află „Ad augusta per angusta”. 

Cartea Genovevei Logan scrisă la o înaltă temperatură intelec-
tuală, este una captivantă, menită nu doar să-l facă pe cititor să 
evadeze pentru câteva ore din lumea secularizată, ci şi să-i 
catalizeze gândirea, efervescenţa ideatică, imaginaţia. Este scopul 
din totdeauna al marii literaturi.

GEO VASILE / O soluţie. Naraţiunea ca evadare din lumea secularizată

Ca Vişnu, zeul indian, Caragiale posedă capacitatea de a fi 
„avatar”, virtutea de a se încarna sub diferite chipuri, de 
a se metamorfoza în diferite ipostaze istorice. Dacă 

serialitatea avatarurilor lui Vişnu se încheie la a zecea reîncarnare, 
Caragiale – Tatăl, adică Ion Luca Caragiale sau I.L. Caragiale 
continuă şirul reîncarnărilor într-o procesualitate deschisă care, 
poate, a depăşit numărul ipostazierilor zeului budhist. 

E dificil să stabilim cu exactitate câţi Caragiale am avut până 
astăzi, dar oricum am avut un dramaturg şi un prozator dedicat 
criticii sociale, un povestitor oriental, un critic al modernizării 
României dar şi un exponent al liberalismului, am avut un scriitor 
sentimental – singura ipostază pe care şi-o recunoaţte explicit – dar 
şi un prozator, agent al fantasticului, un autor politic şi chiar un 
prozator pentru copii. A fost un învăţăcel al clasicilor şi a devenit 
un clasic care a făcut, balzacian, concurenţă stării civile, un 
MasterCaragiale, dar şi un romantic crepuscular, un „ucenic 
neascultător” care schimbă codul de preluare şi prelucrare estetică a 
societăţii. Mai apoi a devenit şi un precursor al literaturii absurdu-
lui, un Caragiale diseminat prin continuatori, prin Urmuz şi Eugen 
Ionescu, adică un EuroCaragiale, foarte competitiv la bursele 
literare ale sfârşitului secolului XX. În fine, comuniştii nu au ezitat 
să-l facă un scriitor al celor mulţi şi umili, un condeier comunizant, 
într-un spirit nu foarte diferit de viziunea, idealmente religioasă, 
care plebeizează o doctrină socială sau morală.

Posteritatea nu a încheiat, cum se vede şi din simpla enumerare 
de mai sus, serialitatea ipostazierilor caragialeşti. Amestecat printre 
contemporani, omul, genial, părea superior operei. După dispariţia 
omului, opera a căpătat o monumentalitate de catedrală care 
domină oraşul literelor româneşti.

De foarte departe, e singurul edificiu care se vede din textopoli-
sul românesc deşi, poate, sunt şi alte monumente la fel de înalte ca 
şi el. Un edificiu alcătuit din „momente” umane a câştigat sigiliul 
unei eternităţi, mereu convergente la structura circumstanţialităţii 
diferitelor etape istorice şi o stabilitate semnificantă deschisă 

tuturor devenirilor. Multipersonalitatea caragialescă deţine şi 
distincţia unei conştientizări metamorfice. Fenomenul Caragiale are 
implicaţii mai vaste decât simplele distribuţii literare; consecuţii 
sociale, manifestări morale, identificări politice, însoţesc semnifica-
ţiile pur estetice.

Dacă socotim că a fost evaluat şi ca un personaj negativ şi, mai 
nou, ca anti-autor – între justiţiar şi infracţional nu e mare deosebi-
re – Caragiale a devenit credibil chiar şi ca vizionar. Socotit un 
explorator, un înainte-mergător – şi validat în această ipostază la 
sfârşitul secolului XX – Caragiale nu respinge nici emblema – pe 
care el însuşi o privilegiază – de paseist, de conservator, cu 
psihologie ancestrală.

Varientarea la nesfârşit, iată adevărata identitate a lui Caragiale 
sub atâtea chipuri, forme şi ipostaze.

Sub o rezoluţie structurală, posteritatea lui Caragiale înseamnă 
identificarea şi semnificarea în imediatitate, pe când eternitatea lui 
Eminescu rămâne pur hagiografică.

La fel ca şi în cazul lui Eminescu, descoperirea unor texte noi, 
despuierea unor arhive intime, multiplicarea informaţiilor bio-bibli-
ografice nu a însemnat deloc deconspirarea scriitorului. 
Dimpotrivă, demitizarea intimităţii personajului tragic-pitoresc a 
accentuat dominantele sacralizării operei sale.

Dacă Eminescu e absorbit în dominantele mitologiei tragice 
naţionale, Caragiale se activează în sociologia politică a momente-
lor de istorie recursivă.

Caragiale, ca siglă şi esenţă emblematică a micro-poeziei şi 
dramaturgiei satirice, interacţionează devenirile ei, întotdeauna 
determinate de sincronismul cu Europa. Pentru a nu mai produce 
„caragialism” se zice că statul român şi societatea românească ar 
trebui reinventate pe alte dominante politice şi administrative iar 
oamenii politici şi funcţionarii publici înlocuiţi cu intelectuali. Cu 
tehnocraţi, în limbajul actual, care nu ar intra în conflict de presta-
ţie şi evoluţie cu propria profesiune.

Identitatea lui Caragiale, rezultat al unor receptori mobili şi al 

modificărilor raporturilor lui cu realitatea referenţială, şi ea într-o 
ebuliţie continuă, se poate reactualiza zilnic.

Opera procesuală într-o infinită deschidere şi autoevaluare se 
conectează rapid la metamorfozele realităţii încât nu pare doar 
permanent nouă, dar chiar devine altceva.

Cititorul de la 1900 înţelegea pe Caragiale cu totul altfel decât 
cititorul din anul 2014. O supravieţuire electronică de ultim 
moment îl adaptează chiar şi la ritmurile actualităţii.

Dacă ar fi să reluăm dilema lui Thomas L. Friedman privind 
celebra sa carte „Lexus şi măslinul”, atunci opera lui Caragiale ar 
sta în bibliotecă pe mai multe rafturi simultan: şi pe cel cu eticheta 
Probleme actuale, şi în sectorul Istorie, şi în cele pe care americanii 
le scindează în „fiction” şi „non-fiction”, poate şi pe alte rafturi.

Caragiale nu trebuie să se dea peste cap pentru a se transforma 
în altceva. Realitatea românească lucrează pentru el, îi reciopleşte 
chipul, îl metamorfozează în blocul relaţiilor sociale şi morale.

Aceeaşi marmură, în alte nuanţe, varientează chipul în esenţă 
acelaşi, dar, în profunzime, altul, ca idee de multiplicare a auto-si-
milarităţii. Caragiale este cel mai reprezentativ exemplu de ceea ce 
înseamnă evoluţia în acţiune.

E greu de spus dacă opera lui Caragiale se adaptează, se 
mulează instantaneu după schimbările vieţii sau realităţii româneşti, 
sau dacă nu cumva chiar societatea românească are un proiect 
ascuns de tip caragialesc, de progresiune interioară, de evoluţie. În 
orice caz, ambele variante privilegiază actualitatea continuă a 
autorului „Scrisorii pierdute”.

Şi ce am mai putea adăuga decât prinosul urmaşilor, omagiul 
lor indirect şi dramatic.

Trăiască I.L.Caragiale, stăpânul realităţii virtuale. Citiţi-l pe 
Caragiale şi o să descoperiţi prezentul, trecutul şi virtualul societă-
ţii şi politicii româneşti.

Scanaţi-i opera-laborator pe ecranul conştiinţei sociale şi civice 
şi veţi descoperi cele două realităţi: prezento-trecutul, şi virtualul 
consecutiv, care se poate activa oricând prin reversibilitatea lecturii.

Aureliu GOCI / Avatarurile domnului Caragiale. De la MasterCaragiale la EuroCaragiale
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Lucian GRUIA / George Drăghescu – poetul care se ”îngereşte”

George Drăghescu s-a născut la 16 mai 1968 în comuna 
Tismana-Sohodol, judeţul Gorj şi a absolvit facultatea de 
Teatru şi Film din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, 

Cluj-Napoca, specializarea Actorie.
Antologia publicată la editura TipoMoldova înmănunchează 

versuri şi maxime din următoarele volume: Urme de îngeri (Ed. 
Dacia, 2005); Jurnalul unui cabotin (Ed. Limes, 2005); Tăcerea 
din cupă (Ed. Vinea, 2008); Poarta (Ed. Măiastra, 2008); Oarecum, 
psalmi  (Ed. Fundaţiei Constantin Brâncuşi); O furnică pe Golgota 
(Ed. Grinta, 2011), la care se adaugă un grupaj de texte Inedite.

Pe postcoperta volumului Urme de îngeri, publicat în anul 2005 
la Ed. Dacia, criticul Gheorghe Grigurcu sublinia: „Îl admir pe 
George Drăghescu pentru că aparţine categoriei acelor oameni extra-
ordinari, gata a inventa poezia într-o lume în care poezia n-ar 
exista.”   Într-adevăr, poetul nostru priveşte lumea prin ochii uimiţi 
ai copiilor, înfrumuseţând-o, purificând-o şi sacralizând-o. Aşa cum 
menţionează în versul pe care l-am ales ca motto al cărţii, autorul 
ascultă de propriu-i sfat: „Îngereşte-te fără aripi de înger!”

Să urmărim cum se îngereşte George Drăghescu în versurile 
sale.  Volumele Urme de îngeri, Oarecum, psalmi şi O furnică pe 
Golgota trimit direct, prin titluri, la acest deziderat. 

Urmele de îngeri apar prin parc, prin proaspăta zăpadă. Sufletele 
noastre necredincioase nu le mai desluşesc. Copiii puri simt prezen-
ţa Demiurgului cu siguranţă: „L-am întâlnit/ pe Dumnezeu în parc./ 
Se juca de-a v-aţi ascunselea/ cu copiii./ De fiecare dată, copiii îl 
găseau!” (Urme de îngeri).

În lumea noastră decăzută, fără preoţi cucernici: „Pe biserică/ un 
stol de păsări/ păzeşte harul.” (Urme de îngeri).

Poeziile lui George Drăghescu reprezintă o căutare de sine 
introspectivă: „Încerc să mă cunosc,/ Doamne,/ în zadar,/ trec pe 
lângă mine/ ca pe lângă un vis.” (III - Oarecum, psalmi  )

Credinţa în Dumnezeu îl ajută să învingă greutăţile existenţei:  
„Pe umerii Tăi,/ Doamne,/ singurătatea mea/ n-are greutate!/ eu o 
port în spate/ ca pe un bolovan/ uitat de Sisif.” (X- Oarecum, 
psalmi )

În lumea contemporană debusolată, poetul doreşte să regăsească, 
prin credinţă, calea virtuţii: „Strigă-mă, Doamne,/ din când în când,/ 
pe numele mic,/ să mă simt/ ca-n prima zi/ după botez!” (XXXIII- 
Oarecum, psalmi  )

Comparativ cu universul, omul este o umilă furnică: „O furnică/ 
pe Golgota/ duce o cruce de om.” (Oarecum, psalmi)  

Maximele şi sentinţele lapidare, rostite de poet, sunt în concor-
danţă cu haiku-urile şi poeziile de mică întindere specifice autorului. 
Sintagmele fruste, pe care le regăsim în expresiile sapienţiale, 
împrospătează genul. Sentinţele sunt morale şi de bun simţ şi 
vizează comportamentul deseori răutăcios al contemporanilor. Să 
exemplificăm prin câteva maxime desprinse din volumul Jurnalul 
unui cabotin: „Numărăm pietrele care ne lovesc, dar niciodată pe 
cele pe care le aruncăm.”; „Cum poţi să oficiezi într-o biserică unde 
slujitorii sunt negustori de icoane?”; „Când viermii ajung sus, nu se 
gândesc niciodată să zboare.”; „Nu poţi trăi fără cusur; dacă nu-l ai, 
lumea ţi-l inventează.”

Pentru a rămâne sincer cu tine însuţi, propriul comportament 
trebuie analizat fără menajamente: „Lupta cu sine se face fără scut.”

Maximele din volumul Tăcerea din cupă sunt impregnate fie 
metafizic, fie etic: „Bucuria te trădează din când în când, tristeţea 
niciodată.”; „Dăruieşti cu adevărat când uiţi a doua zi că ai dăruit.”;  
„Spiritul de observaţie este un spirit demonic.”; „Binele are ceva din 
greutatea bolovanului lui Sisif.”; „Comicul are limite, tragismul 
nu.”; „Există un bun-simţ al imoralităţii, dar şi o obrăznicie a 
moralităţii”.; „Singurătatea lui Dumnezeu este pe pământ, nu în 
cer!”

Alte maxime vizează meseria sa de actor : „Să fii robul scenei şi 
toţi să te vadă stăpân.”; „Un zeu mă supraveghează în timp ce joc. 
La aplauze rămân singur.”; „Extraordinar este când joci pentru 
copilul tău; dar ce minunat este atunci când joc pentru copilul din 
tine!” şi  de poet: „Pentru un haijin, tăcerea este o lectură profundă.”

Locuind în oraşul lui Brâncuşi, George Drăghescu meditează 
asupra monumentelor sculptorului (volumul Poarta). Naturalitatea 
brâncuşiană, transfigurată liric, conduce la viziunea că sculpturile 
arhaic-moderne ale titanului de la Hobiţa şi-au dobândit lustruirea 
ca şi cum ar fi fost şlefuite îndelung de apele râului: „Un sculptor/ 
nu avea unelte/ de cioplit./ A luat o piatră/ şi a aşezat-o/ la malul 
râului./ Aproape două mii de ani/ a aşteptat/ să-şi vadă lucrarea.” 
(Brâncuşi - Poarta)

Referiri la monumentele lui Brâncuşi de la Târgu-Jiu se fac şi în 
volumul Tăcerea din cupă: „Poarta sărutului/ se deschide/ până la 
Dumnezeu.”; „Iarba din jur/ a păstrat umbra/ Coloanei fără sfârşit.” 
„Zăpadă pe masa tăcerii -/ cine taie tortul/ pentru îngeri?”

Poeziile Inedite sunt dedicate, în cea mai mare parte, criticului 
Gheorghe Grigurcu şi operelor artiştilor plastici renascentişti 
Boticelli şi Michelangelo, aflate la Uffizi.

Stilul specific lui George Drăghescu este limpede, sapienţial, 
poeziile scurte, îndeobşte haiku-uri şi maximele denotă aceea stare 
plină de har pe care aş numi-o, datorită purităţii viziunilor, „îngeri-
re” – cuvânt preluat din versul aşezat drept motto al comentariului 
meu.   Există un umor de bună calitate, în unele din textele sale: 
„Sperietoarea/ un înger păzitor/ la via din deal.” (Tăcerea din cupă) 
sau: „Vreme de criză -/ sperietoarea e / fără nasturi.”

Actorul-poet se apără de agresiunile cotidianului citind versuri: 
„Un poem pe zi/ luat pe inima goală/ mă poate salva/ de boală:/ 
boala singurătăţii.” (* - Urme de înger) El ne îndeamnă să fim mai 
puţin orgolioşi: „De pe cruce/ a căzut un cui./ Vă rog, cei care-aveţi 
curaj/ ridicaţi-l şi bateţi-l la loc!” (*** - Urme de îngeri) 

Cu modestia-i caracteristică George Drăghescu afirmă: „marea 
poezie/ se scrie pe nisip/ în tăcere/ să o poată semna/ Dumnezeu la 
vedere.” (***- Inedite)  

Motto:
„Îngereşte-te fără aripi de înger!”

(George Drăghescu)
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Flori BĂLĂNESCU  / Un război diplomatic de 200 de ani: chestiunea Basarabiei

Teza de doctorat a lui Alexandru-Murad Mironov este 
mai mult decât un exerciţiu de verificare a diverselor 
competenţe pe care trebuie să le probeze un istoric în 

profesia sa. În dubla ipostază, de cercetător la Institutul Naţional 
pentru Studiul Totalitarismului şi de lector la Facultatea de Istorie 
a Universităţii din Bucureşti, Mironov a reuşit să îmbine în 
lucrarea de faţă acribia ştiinţifică – o  documentare aplicată şi un 
simţ analitic focalizat pe temele şi subtemele fixate, cu o dimensi-
une didactică de invidiat. Suntem, astfel, în faţa unui demers 
istoric având profunde valenţe pedagogice, o lucrare aşteptată 
asupra sinuoasei şi, totodată, delicatei probleme a Basarabiei.

Argumentul, Structura, Metodologia, Stadiul cercetării, 
Anexele, bogatul aparat critic şi o listă de izvoare documentare şi 
bibliografice absolut impresionantă sunt argumente suplimentare.

Pentru o înţelegere adecvată a relaţiilor diplomatice româno-
sovietice din deceniul al patrulea al secolului al XX-lea, autorul ne 
propune în partea întâi a cărţii un excurs asupra istoriei diplomati-
ce a problemei începând cu 1918, mai bine spus, după unirea 
Moldovei din stânga Prutului cu Vechiul Regat al României. „La 
guerre d’un mot”: Basarabia este un titlu de capitol ce îşi onorea-
ză conţinutul: Raporturi şi contacte româno-sovietice între 1918 şi 
1934. Dimensiuni diplomatice. Un prim aspect ce trebuie menţio-
nat este capacitatea discursivă a lui Mironov de a transmite şi 
contextualiza idei ce par simple în formă, dar al căror conţinut este 
trudit pe o informaţie complexă şi bogată.  Poate de aceea, 
paradoxal, sunt atât de greu de transpus în spaţiul opiniei publice. 
Acolo, unde, ştim bine, informaţiile capătă adesea dimensiuni şi 
interpretări străine de conţinutul lor originar. În speţă, este vorba 
aici despre distincţia obligatorie ce trebuie să opereze în analiza 
istorică atunci când avem de a face cu domeniul diplomatic. Căci, 
evenimentele denumite îndeobşte istorice nu constituie decât una 
dintre formele de exteriorizare ale muncii diplomatice, muncă ce 
se răsfrânge ca într-o oglindă cu feţe multiple în chiar istoria 
măruntă şi mai puţin măruntă, fiindu-şi consubstanţiale. 
Necunoscând detaliile diplomatice din spatele unui eveniment 
istoric nu vom înţelege cu adevărat cum au fost posibile momente 
ce poartă aura măreţiei, precum Unirea Basarabiei cu România. 
Vom rămâne, la nivelul opiniei publice, mai mult sau mai puţin 
titrate, captivi unor interpretări lejer pătimaşe, avându-i în centrul 
atenţiei pe liderii politici de la Chişinău (Sfatul Ţării), sau unor 
prejudecăţi, devenite locuri comune, aşa cum este generalizarea 
cazurilor de comportament inadecvat al diverşilor funcţionari 
publici detaşaţi din Vechiul Regat după 1918 în stânga Prutului.

Ceea ce unii consideră azi ca fiind naivităţi ale diplomaţiei de 
la Bucureşti, în special cu trimitere la activitatea lui Nicolae 
Titulescu, este deconstruit cu multă răbdare, cu insistenţă profeso-
rală, şi foarte documentat de către Alexandru-Murad Mironov. 

Nodul gordian al relaţiilor dintre România şi Rusia – aflată în plin 
proces de imperializare comunistă –, după fixarea noilor frontiere 
de după Primul Război Mondial, se va numi Basarabia. Cu un 
bonus, adus tot de război – tezaurul României sechestrat de 
Moscova. „Autorităţile române au avut două teme majore în cadrul 
negocierilor cu partea sovietică: chestiunea Basarabiei şi problema 
tezaurului, exact cele două puncte importante din nota 
Sovnarkomului prin care se rupeau relaţiile diplomatice dintre cele 
două ţări. Aceste aspecte au revenit constant în atenţia celor două 
servicii diplomatice în următorul deceniu şi jumătate, până la 
reluarea relaţiilor oficiale în 1934, ba chiar şi după aceea şi, am 
putea adăuga, că până în zilele noastre şi-au păstrat aceeaşi 
actualitate.”

Conţinutul central al cărţii, demonstraţia anunţată de titlu, îl 
constituie partea a doua: Epoca încercărilor. Ignorarea duşmanu-
lui: relaţiile româno-sovietice între 1934 şi 1940.  Ipoteza de lucru 
a autorului este că anii 1930 ai României au fost marcaţi din punct 
de vedere politico-diplomatic de „o oarecare acomodare cu 
realităţile epocii. Dacă politica externă din primul deceniu de 
existenţă a României Mari a fost proiectată în exterior – fiind 
guvernată de insistenţe remarcabile privind recunoaşterea unirii, 
frontierelor, de confirmarea transformărilor prin care trecuse ţara, 
lipsind însă o adevărată conştientizare a modificării statutului său –, 
ceea ce a urmat a debutat cu o introspecţie, marcată de încercări de 
redefinire a rolului statului român în regiune şi s-a încheiat într-o 
adevărată degringoladă.” O politică externă lipsită de un proiect 
naţional – cu excepţia, spune autorul, perioadei titulesciene – va 
conduce la prăbuşirile politice, diplomatice şi militare de după 
1940. Privit azi, prin prisma rezultatelor şi conform cu normele 
actuale, drept un „idealist” (sau cu o expresie mai colocvială – 
naiv), Nicolae Titulescu este perceput de istoricul Alexandru-
Murad Mironov ca un diplomat care a încercat prin politica 
practicată „să scape de încercuirea locală prin găsirea unei soluţii 
generale.” Or, este clar azi, după eşecul sistemului Societăţii 
Naţiunilor şi după ce am fost noi înşine martorii unei Europe tăiate 
în două de greaua Cortină de Fier ideologică, consimţită – trebuie 
să o spunem – de ambele tabere, că România nu ar fi avut nicio 
şansă de a impune prin diplomaţia ei o bună şi paşnică soluţie 
generală.  De ce, ne explică autorul cărţii, după ce a studiat, 
analizat şi coroborat sute de studii de specialitate, de lucrări 
memorialistice, corespondenţă şi periodice ale vremii, precum şi 
documente provenind din 34 de fonduri ale Arhivelor Naţionale 
Istorice Centrale, Arhivei Diplomatice a Ministerului român al 
Afacerilor Externe, Bibliotecii Academiei Române – Cabinetul de 
manuscrise, Arhiva diplomatică a Ministerului francez al 
Afacerilor Externe şi Europene, dar şi documente publicate într-un 
număr impresionant de volume. 

Alexandru-Murad Mironov, Vremea încercărilor. Relaţiile româno-
sovietice, 1930-1940, Cuvânt înainte de Constantin Buşe, Institutul 
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2013, 484 p., 

format 17/24 cm. 

În capitolul dedicat Concluziilor, Mironov îşi exprimă îndoiala 
în legătură cu stabilirea unor eventuale relaţii bilaterale normale 
între Moscova şi Bucureşti, în absenţa unei chestiuni a Basarabiei. 
Cu sau fără acest impas numit Basarabia, sovieticii ar fi reacţionat 
la fel: „Dacă ţinem cont de faptul că Internaţionala a III-a 
Comunistă nu lupta numai pentru «eliberarea» provinciei dintre 
Prut şi Nistru, ci şi pentru revizuirea statului Transilvaniei, 
Bucovinei, Banatului sau al Dobrogei, deducem că teritoriul în 
litigiu era doar un pretext.” Cu excepţia scurtului episod al 
implicării contelui Pavel Kiseleff în modernizarea Principatelor 
Române, „Istoric vorbind, relaţiile dintre cele două ţări au fost 
proaste, încă de la sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, 
de fapt cam din momentul în care Ţările Române au început să dea 
semne de independenţă. Până atunci, ca parte a Imperiului 
Otoman, Moldova şi Ţara Românească beneficiaseră de sprijinul 
real al imperiului vecin. Experienţa ulterioară a arătat că orice fel 
de contact cu Rusia era periculos, că guvernul de la Petersburg nu 
îşi respecta angajamentele, iar atitudinea faţă de România rămăse-
se aceeaşi de pe vremea divanurilor ad-hoc, adică cea de protecto-
rat.”

Dar cum neînţelegerile, ca şi marile, micile, fericitele sau 
nefericitele evenimente petrecute în istoria unei comunităţi 
naţionale se situează dintotdeauna la confluenţa adevărurilor ce 
scapă normelor uzuale, Mironov conchide tocmai în virtutea şi, 
totodată, în ciuda, percepţiilor comune pe care le localizăm în 
mentalul colectiv: „Deşi, în mentalul opiniei publice româneşti, în 
pragul Primului Război Mondial, proiectul naţional nu o conţinea 
– «sufletul românilor era cu Transilvania» [apud, Lucian Boia, 
România, ţară de frontieră a Europei, Humanitas, Bucureşti, 2002, 
p. 86 – nota de subsol a autorului] –, soarta acestei nefericite 
provincii a devenit principala preocupare a politicii externe a 
României interbelice, după cum şi astăzi continuă să suscite un 
interes major.”

Cele 120 de pagini de Anexe documentare şi de studii dau 
profunzime şi amploare unui demers analitic şi didactic de 
excepţie, de care nicio viitoare lucrare abordând tematica din 
cartea de faţă nu va putea face abstracţie.



www.centrulbrancusi.ro 15

NR. 14, februarie / 2014 ,,Când muzele dorm, suntem foarte liniştiţi".

Poate va mai fi

Va veni o toamnă cu ecou prelung
Sau poate o vară fierbinte,
Poate alt anotimp în care n-am să ajung;
Am risipit deja cuvintele
Cu care aş fi putut înălţa
Casa cu jurămintele...

Poate va mai fi un dor într-o seară
Reîntors din acea primăvară
În care, florile albe, năvală,
Cădeau împodobind dragostea triumfală...
Dar va trece pasărea neagră departe
Şi-o vei vedea că mă duce spre moarte...

Petale sau neaua mă ninge...

Cineva invadase cuvintele
Şi sensul lor s-a pierdut...
Dar poate chiar tăcerile – sfintele –
Peste ele, albul lor l-au cernut...

Cineva, focu’ l-aprinde, îl stinge...
Nu ştiu: petale sau neaua mă ninge?
Se pierde secunda străinului ceas:
Unde am fost, unde am rămas?
 

Adagio

Când va fi să mă chemi, Doamne,
Aş vrea să fie în toamna aurie
Când rodul pământului i-adus din câmpie
Şi frunzele pomilor cad s-acopere soamne...

Aşa că eu, sub plapuma lor foşnitoare,
O vreme voi mai auzi freamătul vieţii...
Apoi, încet-încet, de tot vindecătoare,
Va veni iarna şi mă vor acoperi nămeţii
Şi voi dormi somn bun şi voi uita
De toate cele, Doamne, sub lumina Ta.

Ernesto Sabato este unul dintre cei mai originali scriitori 
argentinieni al secolului al XX-lea. Romanele sale, de la 
Tunelul (1948), la Despre eroi și morminte (1961) și 

Abaddon, exterminatorul (1974) propun o meditație tulburătoare 
despre alienarea omului modern. Filiațiile existențialiste sunt 
recognoscibile, fără îndoială. Reflecțiile autorului despre singură-
tate, dragoste, moarte și artă sunt remarcabile. Tot astfel și 
capacitatea de a surprinde, așa cum mărturisește, „realitatea în 
toată extinderea şi profunzimea ei, înglobând nu doar partea diurnă 
a existenţei, ci şi pe aceea nocturnă şi tenebroasă”. 

Tunelul (Ed. Humanitas, București, 2012, traducere de Tudora 
Șandru Mehedinți) se constituie în confesiunea întunecată și 
dramatică a protagonistului, Juan Pablo Castel, aflat în detenție. 
Mărturisirea pictorului care și-a ucis iubita, într-un acces de 
disperare și de gelozie, debutează abrupt: „E de ajuns să vă spun 
că sunt Juan Pablo Castel, pictorul care a omorât-o pe María 
Iribarne; bănuiesc că toți își mai amintesc de proces și că nu-i 
nevoie de mai multe lămuriri despre mine”. El își relatează istoria 
personală într-o manieră lucid-analitică. Își devoalează motivul 
care l-a determinat să scrie, fără patetisme: „mă însuflețește slaba 
speranță că vreo ființă ar putea să mă înțeleagă. Chiar de-ar fi una 
singură”. Cu toate acestea, este conștient că, de vreme ce a 
omorât-o pe Maria, și-a ratat cea mai prețioasă șansă. De-aici 
certitudinea pesimistă că strigătul său riscă să rămână fără răspuns. 
Manuscrisului nu-i este atribuită nicio valoare exorcizantă sau 
terapeutică.

Protagonistul reconstituie povestea îndrăgostirii de o tânără, pe 
care a întâlnit-o la vernisajul propriei expoziții. Necunoscuta 
contempla fascinată imaginea inserată în colțul unuia dintre 
tablourile sale, intitulat „Maternitate”. Mai exact, ea a fost singura 
care a descoperit ceea ce niciun critic de artă n-a reușit să vadă: „o 
scenă  minusculă și îndepărtată: o plajă solitară și o femeie care 
privea marea. Era o femeie care privea parcă așteptând ceva, poate 
vreo chemare stinsă de undeva de departe. Scena sugera, după 
părerea mea, o singurătate înfringurată și absolută”. Cheia întâlni-
rii destinale dintre cei doi o reprezintă tocmai felul în care se 
regăsesc în simbolistica aceastei imagini. Fără-ndoială, femeia 
reprezintă receptorul ideal și, într-o ordine mai profundă, sufletul-
pereche.

Atunci când se revăd, Maria mărturisește că a descifrat în acea 
scenă „un mesaj de deznădejde”, iar el recunoaște că acolo nu era 
exprimată doar singurătatea propriului eu, ci însăși metafora 
tragicei condiții umane: „Cred uneori că nimic n-are sens. Ne 
naștem în mijlocul durerilor pe o planetă minusculă, care fuge în 
neant de milioane de ani, creștem, luptăm, ne îmbolnăvim, 
suferim, îi facem și pe alții să sufere, strigăm, murim, mor și vin 
alții pe lume pentru a reîncepe comedia fără rost. [...] Să fie oare 
toată viața noastră o seamă de strigăte anonime într-un pustiu de 
aștrii nepăsători?”. Introvertit și contorsionat, scindat între trăiri 
antitetice (iubire, speranță, teamă și disperare), pictorul își anali-
zează tribulațiile erotice. transformate în obsesie. Un „soarele 
nocturn” îi tutelează universul sufletesc. O forță autodistructivă îl 
mistuie. Demonii interiori ai îndoielii, ai neîncrederii îi devorează 
bucuria, certitudinea. Dragostea se urâțește, se degradează, 
măcinată de suspiciuni, de jigniri și de umilințe: „Îndoielile și 
interogatoriile mele au ajuns să învăluie totul, precum o liană care 
se încolăcește și sufocă încetul cu încetul copacii dintr-un parc, 
prefăcându-i într-o creangă monstruoasă”. 

Privind în oglinda subiectivității, protagonistul își introspectea-
ză dualitatea, dedublarea. Își radiografiază maladia. Înțelege ce îl 
determină să reacționează atât de schizoid și de cinic: „De câte ori 
nu s-a făcut vinovată această blestemată dedublare a conștiinței de 
fapte îngrozitoare? În vreme ce o parte din mine mă face să mă 
port frumos, cealaltă îmi revelează tendința de a înșela, ipocrizia și 
falsa generozitate; pe când una mă îndeamnă să insult un om, 
cealaltă se îndură de el și mă acuză pe mine însumi de ceea ce eu 
îi învinovățesc pe alții; în timp ce una mă face să văd frumusețea 
lumii, cealaltă îmi arată urâțenia ei și ridicolul oricărui sentiment 
de fericire”. Aluatul lăuntric din care este plămădit pictorul este 
unul blestemat. El face parte din din aceeași familie spirituală cu 
Meursault sau cu Joseph K., antieroii din romanele Străinul de 
Albert Camus și Procesul de Franz Kafka. Toți sunt mistuiți de o 
luciditate rea, de sentimentul înstrăinării iremediabile față de 
ceilalți și de „senzația unei absolute singurătăți”. Reflecțiile din 
monologul lui Juan Pablo Castel pot fi similare cu cele ale 
fiecăruia dintre personajele amintite: „În general, senzația aceasta 
de a fi singur pe lume apare amestecată cu un sentiment orgolios 
de superioritate: disprețuiesc oameni, îi consider murdari, urâți, 
nevolnici, lacomi, grosolani, meschini. Singurătatea mea nu mă 
sperie, e aproape olimpiană. […] În astfel de situații, simt că 
lumea e vrednică de dispreț, dar înțeleg că și eu fac parte din ea: 
atunci mă copleșește o furie distrugătoare, mă las ademenit de 
senzația sinuciderii…”.

Viorica GLIGOR  / Despre infernul singurătăţii
Pictorul a fost permanent torturat de îndoieli și de angoase, de 

„gânduri sumbre”, care „așteptau momentul să iasă, plescâind, 
grohăind surd în noroi”. El a disecat, cu bisturiul rațiunii și al 
analizei, tot ceea ce a trăit. A pus mereu la îndoială sinceritatea 
iubirii Mariei. I-a demascat inconsecvențele, minciunile, nesincro-
nizările, disimulările. A demolat întregul edificiu afectiv. De fapt, 
drama personajului s-a nutrit din revelația sfâșietoare că există un 
iremediabil divorț între aspirația spre absolutul dragostei și 
posibilitatea reală a împlinirii lui. Că așteptarea acestei împliniri 
rămâne „cu desăvârșire zadarnică”. De-aici furia, revolta devasta-
toare împotriva propriei damnări și, implicit, împotriva femeii. 
Deși prezența ei a reprezentat singura punte pe care a aruncat-o 
spre lumea dinafară, comunicarea s-a dovedit  deficitară și chiar 
iluzorie. Iubirea n-a reușit să îmblânzească, să țină în frâu demonii 
colcăitori din subterana ființei. Nu l-a putut vindeca de răul 
lăuntric. Ieșirea din tunelul singurătății s-a dovedit provizorie, o 
șansă fragilă, sortită eșecului: „în orice caz, există un singur tunel, 
întunecat și singuratic: al meu, tunelul unde îmi petrecusem 
copilăria, tinerețea, întreaga viață. Și într-una din porțiunile 
transparente ale zidului de piatră o văzusem pe fata aceasta și 
crezusem cu naivitate că venea prin celălalt tunel, paralel cu al 
meu, când în realitate aparținea lumii necuprinse, lumii fără 
margini a celor care nu trăiesc în tuneluri; poate se apropiase din 
curiozitate de una dintre ferestrele mele stranii și zărise spectaco-
lul singurătății mele fără leac, sau se simțise intrigată de limbajul 
mut, cheia tabloului meu. Și atunci, în vreme ce eu înaintam 
mereu pe culoarul meu, ea își trăia afară viața ei normală, viața 
aceea curioasă și absurdă în care există baluri și petreceri și 
veselie și frivolitate. [...] Și atunci simțeam că destinul meu e 
infinit mai solitar decât mi-l imaginasem”.  

Gestul ucigaș al antieroului s-a născut dintr-o disperare 
extremă, alimentată de năruirea celei mai vitale speranțe. De fapt, 
prin făptuirea acelei odioase crime, el și-a semnat condamnarea la 
moarte spirituală, s-a sinucis. Mărturisirea nu mai lasă drept de 
apel: „Am simțit cum se căsca înlăuntrul meu o cavernă neagră”; 
„Și zidurile acestui infern vor fi, astfel, tot mai ermetice”. 
Fatalmente, în acest univers fără transcendență, omul absurd a 
triumfat. Prin trăirea lui intens nihilistă, el a spart limitele dintre 
pasiune și nebunie, dintre valorile moral-creștine și libertatea 
totală a eului. Și de astă dată, reflecția lui Ivan Karamazov răsună 
ca un stigmat tragic asupra condiției umane: „Dacă Dumnezeu nu 
există, totul este permis”. 

Claudia VOICULESCU

POEZIE
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Ion POPESCU-BRĂDICENI  / A murit capodopera? Trăiască iarăşi capodopera! 

Benedetto Croce în „Poezia” se arată un adversar dur al 
sistematicii capodoperelor enunţate de M.D. Dar admite 
totuşi că „pot fi câteodată folositoare unele apropieri, prin 

asemănare sau deosebire, între operele unor scriitori sau ale unor 
popoare diferite şi depărtate între ele, şi aceasta pentru a pune mai 
bine în evidenţă caracterul propriu fiecăruia: deci ca metodă didacti-
că şi pedagogică.”[1]

Am procedat, în spiritul teoriei lui Mihail Dragomirescu, la 
asemenea (re)lecturi comparate, citindu-i pe unul în oglinda celuilalt:

- pe Ion Neculce şi Saint-Simon (vezi Letopiseţul Ţării Moldovei 
şi Memorii)

- pe Ienăchiţă Văcărescu şi Nichita Stănescu
- pe Ion Budai-Deleanu (vezi Ţiganiada sau Tabăra ţiganilor) şi 

Samuel Butler (Erewhon)
- pe Ion Heliade Rădulescu (vezi Anatolida sau Omul şi forţele) 

şi John Milton (Paradisul pierdut)
- pe Vasile Alecsandri şi Ştefan Bănulescu (vezi Balta-Albă pe de 

o parte şi Dropia, Vară şi viscol pe de cealaltă)
- pe Ion Creangă şi Mark Twain (vezi Amintiri din copilărie şi 

Autobiografie)
- pe I.L. Caragiale (Kir Ianulea) şi Machiavelli (Belphegor)
- pe Al. Macedonski (Thalassa – Epopeea simţurilor) şi Gabriele 

d’Annunzio (Trionfo della morte)
- pe Liviu Rebreanu şi Balzac
- pe G. Bacovia şi Emil Cioran (ori Robert Musil)
- pe Aurel Antonie (Cenuşa) şi Faulkner (Absalom, Absalom!)[2]
2. René Wellek şi Austin Warren l-au citat pe Michel 

Dragomirescou din „La Science de la littérature” (4 volume, Paris, 
1928-1938), în redactarea primului capitol al „Teoriei literaturii” 
intitulat „Literatura şi studiul literaturii.” [3] în care cei doi savanţi 
acceptă că ştiinţa literară are foarte mare nevoie astăzi de o teorie 
literară, de un organon de metode. Evaluarea capodoperei literare ar 
avea drept criterii:

- absorbirea completă a materialului de către formă: ceea ce era 
lume a devenit limbă

- noutatea idiomului, eliminarea reacţiei automate, reînnoirea 
limbii, revoluţia cuvântului şi ascuţirea receptării

- organizarea multiplă, polivalenţa sensurilor, complexitatea, 
integrarea creatoare şi autoritatea (şi diversitatea) materialului 
integrat

- frumuseţea dificilă şi măreţia artistică
- frumuseţea formală care se află în slujba expresiei
- prezenţa Weltanschauung-ului (a concepţiei de viaţă)
- coerenţa (criteriu atât estetic cât şi logic)
- maturitatea (caracterul cuprinzător, sesizarea complexităţii 

lumii, ironiilor şi tensiunilor ei)
- veridicitatea = artisticitatea = esteticitatea artei
- cota de clasicizare (consacrare) publică, de canonizare
- modificarea trecutului de către prezent (T.S. Eliot)
- structurile estetice.
În esenţă „fiecare generaţie lasă neasimilate unele elemente 

dintr-o capodoperă literară, fiecare generaţie găseşte în ea anumite 
nivele sau straturi lipsite de frumuseţe sau chiar de-a dreptul urâte 
(aşa cum considerau neoclasicii jocurile de cuvinte ale lui 
Shakespeare) şi totuşi găseşte că din punct de vedere estetic întregul 
este satisfăcător.”[4]

3. Harold Bloom repune în dezbatere europeană conceptul de 
canon occidental considerând-i de pildă pe Shakespeare şi pe Dante 
în centrul canonului. Din ce motiv? „Pentru că ei depăşesc pe toţi 
ceilalţi scriitori în acuitate cognitivă, forţă lingvistică şi putere de 
invenţie.”[5] Dar cum orice text este azi intertext, orice canon 
înseamnă obligatoriu şi intercanon. Aşa se face că Shakespeare este 
pentru literatura universală ceea ce este şi Hamlet pentru lumea 
imaginară a personajelor literare: un spirit care pătrunde peste tot, 
care nu poate fi limitat. Dacă îl citeşti la nesfârşit, tot nu reuşeşti să-i 
cunoşti caracterul şi personalitatea, dar poţi învăţa să-i recunoşti 
temperamentul, sensibilitatea şi puterea raţiunii. „Influenţa lui 
Shakespeare în epoca noastră haotică – îl cităm în continuare pe 
Harold Bloom – rămâne convingătoare mai ales asupra lui Joyce şi a 
lui Beckett. Atât Ulise cât şi Sfârşit de partidă sunt reprezentări 
shakespeariene, fiecare evocându-l în felul ei pe Hamlet. În 
Renaşterea americană, Shakespeare e prezent în Moby Dick a lui 
Melville şi în Reprezentanţii lui Emerson dar are un efect mult mai 
subtil asupra lui Hawthorne (Litera purpurie)”[6].

4. Eugen Negrici denunţă o situaţie tipică românismului gonfla-
bil, unde inevitabilele formule magice ale limbajului critic: clasic, 
capodoperă, permanenţă au fost golite parţial de semnificaţia iniţială. 
„Nu cred că există prea multe culturi – sesizează ironic metacriticul 
„iluziilor spulberate” – în care să nu se pronunţe mai solemn şi să se 
audă mai des decât la noi aceste cuvinte măreţe, care vădesc, fără 
doar şi poate, râvna fierbinte a dăruirii”.[7] De regulă, cel care 
aparţine clasicităţii invită obligatoriu pe cititor la căutarea notei 
fundamentale, universale şi permanente a artei sale. În continuare, 
obiecţiile lui Eugen Negrici mă gâdilă plăcut căci – nu-i aşa? – mi se 
permite a lua în răspăr orice capodoperă românească înţepenită în 
acest statut şi a o înlocui cu altele, de pildă, oferite orizontului meu 
de aşteptare, de Mircea Cărtărescu, Marian Drumur, Aurel Antonie, 
Cristian George Brebenel, Silviu D. Popescu, Lazăr Popescu, 
Theodor Codreanu, Ion Cepoi ş.a.

5. Care ar fi – să vedem totuşi – atributele clasicului şi ale 
capodoperei sale? Ar părea să fie, prin tradiţie, autoritarism, comodi-
tate:

- perfecţiunea (vezi considerentele lui Hegel şi Croce): calitate 
transistorică

- desăvârşirea (deplina reuşită estetică)
- izbânda opusă încercării (cine numai încearcă este romantic, 

cine izbuteşte devine clasic)
- maturitatea (ca expresie a echilibrului dintre formă şi fond) 

„tradusă” prin sinonime precum: simplitate, unitate, claritate, ordine, 
armonia părţilor, plenitudine, monumentalitate (ca efect al structură-
rii unitare).

Dar spiritul modern le-a dezavuat, le-a relativizat. Privitorul 
(ostensiotic / himeneutic // transostensiotic/transhimeneutic) are 
nevoie – spre a nu aluneca pe suprafaţa lucioasă a monumentalului 
– de o cât de mică eroziune, de un dezechilibru compoziţional, de 
acea eroare necesară care dă curaj şi cale de acces interpretării, de 
„acel colţ sfărâmat”, pe care Nichita Stănescu îl evocă în capodopera 
lui „Lecţia despre cub”: „Se ia o bucată de piatră, / se ciopleşte cu o 
daltă de sânge, / se lustruieşte cu ochiul lui Homer, / se răzuieşte cu 
raze, / până cubul iese perfect. / După aceea se sărută de nenumărate 
ori cubul / şi mai ales gura infantei. / După aceea se ia un ciocan / şi 
brusc se fărâmă un colţ de-al cubului. / Toţi, dar absolut toţi, zice-
vor: / – Ce cub perfect ar fi fost acesta / de n-ar fi avut un colţ 
sfărâmat!”[8] Însă artistul ştie că spiritul modern iubeşte mai degrabă 
nedesăvârşirea, incontrolabilul, fragmentarul, informul, întâmplăto-
rul, decât frumuseţea rotundă, armonică, strălucitoare. Adică – repro-
duc din „Iluziile...” aceluiaşi magistru al meu din studenţia-mi 
craioveană – „tot ce îl provoacă (pe spiritul modern – n.m., I.P.B.) şi 
îi sporeşte vitalitatea, ceea ce Nietzche numea sentimentul Fiinţei”. 
Iubeşte, ca şi Constantin Brâncuşi, infinitudinea sau senzaţia ei, 
fenomenele în mişcare, sugestia de forţă, de complexitate şi energie 
pe care o transmite forma neîncheiată şi impură.

6. O altă dimensiune a capodoperei ar fi exemplaritatea, raporta-
rea forţată la un ideal  căci miza pe clasici (vezi cărţi semnate de Al. 
Piru, Edgar Papu, G. Călinescu ş.a.) a permis sistemului comunist 
dirijismul, intolereanţa, norma restrictivă, îngheţarea ierarhiilor 
(schimbarea acestora se executa tot la comanda politică), monitoriza-
rea literaturii / artelor. Literatura română era plină de monştri sacri şi 
în ceauşism: Zaharia Stancu, Eugen Barbu, Marin Preda, Adrian 
Păunescu, Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Şerban Cioculescu, 
Mircea Cărtărescu, Mircea Nedelciu, Geo Bogza, Nichita Stănescu, 
Marin Sorescu, Ion Pop, Mircea Dinescu, Sergiu Nicolaescu, 
Octavian Paler ş.a. O mare parte a academicienilor de ieri şi de azi 
sunt produsul epocii lor „de tristă amintire”. De ce nu sunt ei daţi de 
o parte şi împrospătaţi cu alţii mai tineri (vorba vine!)? căci Marian 
Drăghici, Paul Aretzu, Mircea Bârsilă, Ioan Es. Pop, Cassian Maria 
Spiridon, Nichita Danilov, Nicolae Coande au şi ei vârste destul de 
coapte!

În ceea ce mă priveşte dau curs întrebării lui Eugen Negrici: 
„Este ea cu desăvârşire necesară unei culturi noţiunea de clasicita-
te?”. Atât sub raport înalt pedagogic cât şi sub raportul productivită-
ţii literare nemimetice? Şi nu, şi da! Nu pentru că, devenind model, 
capodopera favorizează standardizarea, clişeizarea şi conformismul 
şi, în caz extrem, a mimesisului ca metodă. Concluzia: exemplarita-
tea în artă este de cele mai multe ori nocivă (s.m., I.P.B.)

7. Un truism la fel de păgubos vehiculat de diverşi autori de 
istorii ale literaturii – gen pe care nu-l agreez – este cel de perenitate 
a valorilor. Mitul perenităţii marii literaturi – ca şi cultul capodope-
relor – incomodează până la a provoca o paralizie a investigaţiei. În 
„Reinventarea capodoperei (I şi II)”[9] am resimţit acest lucru, dar 
l-am depăşit prin atragerea acestuia în ecuaţia actului comunicativ 
totdeauna revelatoare, ci nu prin cine ştie ce prejudecăţi deprinse la 
«şcoala de minciuni artistice», unde se vorbeşte neîncetat despre 
eternitatea frumosului... etern (sic!). Aici, în lipsa unui instrumentar 
adecvat şi a unei metode sigure de diagnosticare a stadiilor perimării, 
ne rămân analizele de tipul „paşilor alergători” ai lui Marin Sorescu. 
„Datoria criticii ar fi una singură: să despartă grâul de neghină, să 
arate ce e extraordinar, minunat, şi de ce este extraordinarul extraor-
dinar şi minunatul minunat; delimitând, deci, drastic toate aceste 
minunăţii de ce e stupid, găunos, insipid şi ridicol” (Uşor cu pianul 
pe scări, Prefaţă)[10].

8. Sau ne rămân „scrieri în proză şi în versuri ale lui Nichita 
Stănescu”, interpretări ale cuvântului văzut ca vehicul principal al 
poeziei în funcţia ei de comunicare (s.m., I.P.B.), menite la un loc, să 
instituie o fiziologie a poeziei. A poeziei scrise – repet, dimpreună cu 
N.S. – „care constituie un fenomen în sine, o existenţă în sine, o dată 
creată având un destin independent de emiţătorul cât şi de receptorii 
ei”. „Poezia însă, în toată fenomenologia ei (s.m., I.P.B.), cuprinde nu 
numai emiţătorii ei, materializarea ei prin cuvântul scris, şi receptorii 
ei (în care, de fapt, fenomenul îşi dobândeşte finalitate, prin captarea 
imaginaţiei de către cuvântul scris şi producerea, prin compensaţie, a 
emoţiei estetice în receptori), ci şi fenomenul istoric-social. Voi 
considera şi eu că fenomenul fundamental va fi cel al durerii plasate 
în zona conştiinţei. Deşi peiorativizat, umilit, dintr-o răutate odioasă, 
ca teoretician literar, – dar în van, obiectez neabstrus – de către 
Nicolae Manolescu (care îi impută că articolele şi interviurile ar fi 
vorbărie goală[11] – n.m., I.P.B.) – Nichita Stănescu trebuieşte 
reconsiderat mai ales pe acest palier. Oricum – slavă Domnului! – 
Alex Ştefănescu opinează exact contrariul şi cu argumente irefutabi-
le.

Autorul „Fiziologiei poeziei” este categoric un vizionar modern / 
postmodern / transmodern, apropiat de science-fiction. Imaginile 
propuse de el, în loc să fie alegorice sau delirante, sunt fabulos-ştiin-
ţifice, având stranietatea unor ipoteze sau prognoze îndrăzneţe: „Ce 
am adus cu mine? / Am adus cu mine turma mea de lei străvezii” 
(Vezi „Pierderea cunoştinţei prin cunoaştere”). Ca teoretician literar 
să punctez esenţial. Nichita Stănescu este reinventatorul capodoperei 

prin descoperirea unei limbi poezeşti bazate pe:
- alterotropism (fiecare scrie luând în considerare existenţa 

celorlalţi (predecesori sau contemporani) şi străduindu-se să se 
diferenţieze de ei)

- strategia imprevizibilităţii (fiecare vers – din cauza memoriei 
culturale încărcate a cititorilor – evocă sau tinde să evoce un mod 
cunoscut de a scrie poezia, dar versul următor îl contrazice fără 
întârziere, comutând receptarea pe alt registru stilistic; poetul 
distruge aşteptările cititorilor şi creează aşteptări noi, pentru a le 
distruge şi pe acestea)

- radicalizarea viziunii,
- manierismul strălimpezimilor transaparente
- magia inspiraţiei
- parodia duioasă a stilurilor consacrate,
- prestidigitaţia lingvistică
- reevaluarea limbajului fizic/metafizic/transfizic[13].
9. Într-o „Istorie a esteticii româneşti”, redactată laborios dar 

într-o manieră voit uscat-sistematică, tehnică, parcă obsedată de grija 
rigorii ştiinţifice, Grigore Smeu (căruia nu-i pot ierta neimplicarea sa 
critică, ori măcar metacritică în peisajul cultural-literar-artistic-ştiinţi-
fic actual – n.m., I.P.B.) se ocupă la fel de expeditiv, dar competent, 
şi de contribuţiile lui Mihail Dragomirescu[14].

O constantă a demersului scientizant al lui Mihail Dragomirescu 
ar fi aplicarea unor procedee de analiză din direcţia metodologiilor 
pozitivismului ştiinţific. În acest sens, principala trăsătură ce derivă 
din teoria estetică dragomiresciană şi ţine de determinismul ştiinţific 
o constituie „insistenţa obsesivă decompozabilă, destructurantă, a 
coeficienţilor alcătuitori ai operei de artă (literare) şi a creativităţii 
acesteia”. Dincolo de orice îndoială şi de sarcasmul cu care a fost 
„forfecat” de contemporani, s-a putut vedea – cum corect apreciază 
Grigore Smeu – că „Mihail Dragomirescu era un estetician care, la 
fel de constant în a pedala pe descompunerea operei de artă în părţi, 
a subliniat, a adus în faţă capacitatea operei de artă de a-şi unifica 
deplin coeficienţii alcătuitori”. „Acest procedeu – conchide metaeste-
ticianul gorjean –, cu alură ştiinţifică, al unificării imanente a 
decompozabilului, constituie unul dintre cele mai prestigioase, 
îndeosebi în estetica modernă din a doua jumătate a secolului al 
XX-lea.”[15].

10. Amendându-l pe comilitonul meu de a cărui sinceră preţuire, 
simpatie şi deosebit respect mă bucur ca poet şi teoretician literar, nu 
m-aş repezi deloc să-i reproşez lui M.D. fantezia prodigioasă de a 
inventa termeni conceptuali rezonanţi cu aplombu-i individualizant, 
diferenţiator. René Wellek şi Austin Warren recunosc că a-ţi asuma 
într-un tratat de cercetător „ceva exagerat şi chiar neştiinţific”, a 
depune efortul „de a studia şi evalua unele cercetări foarte specializa-
te implică o notă de înfumurare”. Aceşti termeni trebuie inventaţi şi 
brevetaţi întrucât teoria rămâne mereu în urma capodoperelor (re)
inaugurale / (re)inaugurante şi mereu are de recuperat dezvoltarea 
explozivă a literaturii. Aşa se face că pe mine mă convinge o 
concluzie precum cea citată de Grigore Smeu, unde sintagme ca 
percepţiune completă, Cauzalitate Sintetică, echivalente cea dintâi cu 
Unitatea de Fond, iar cea de a doua cu Unitatea de Formă par în 
regulă. Daniel-Henri Pageaux consideră şi el că dintr-o multiplicitate 
de redescoperiri „comparatistul caută, preferă să obţină o sinteză 
transversalică a disciplinei care îşi va fi atins totalitatea (în)fiinţării 
sale. Prin lectură/relectură, analiză şi discurs critic, elementele sunt 
repoziţionate, triate, reordonate şi reţinute.”. „Intervine apoi mişcarea 
spiritului, care propune o perspectivă superioară sau unificată, 
oricum diferită”[16].

Pentru mine, sinteza perceptivă este una temporală, de identifica-
re: ea are drept caracteristici în lumea fenomenologică: caracterul 
deschis, intenţionalitatea, senzorialitatea, chiasmul, sintestezia, 
viziunea locală, existenţa contrastului.[17]

11. Acelaşi Grigore Smeu simte judicios – în opera lui Mihail 
Dragomirescu – predilecţia pentru interpretarea literaturii, pentru 
investigaţia aridă a ştiinţei pozitive cu avântul inspirat al metafizicii, 
fără a se fi arătat intimidat de sorbonezul Paul van Tieghem[18] sub 
preşedinţia căruia a ţinut o comunicare la un congres din Budapesta 
în 1931 de istorie literară şi care, ulterior, i-a recenzat favorabil „La 
science de la littérrature” (I+II, 1928).

Estetica integrală este constituită din patru caracteristici principa-
le:

- urmărirea în acelaşi timp şi a metodei deductive, şi a celei 
inductive, în recunoaşterea faptului că doctrina integralismului nu 
poate fi percepută în esenţa ei dacă, în descoperirea adevărurilor 
asumate, cele două metode nu se complementează reciproc;

- recunoaşterea ca obiect de studiu ştiinţific numai a frumuseţii în 
artă, manifestată într-o formă materială precisă şi pipăită, neschimba-
tă şi accesibilă tuturor

- „A treia caracteristică este că, în deosebire de direcţia deductivă, 
pentru care frumosul reprezintă un ideal obiectiv, mai mult sau mai 
puţin transcendent, care trebuie ajuns şi în deosebire de direcţia 
inductivă care nu vede în frumuseţe decât o formă mai înaltă a 
plăcerii ce ne-o dau simţurile superioare – văzul şi auzul – (s.m., 
I.P.B.). Estetica integrală nu recunoaşte în frumuseţe decât farmecul 
ce ne vine şi ne cucereşte de la obiectele psihofizice, care, deşi 
streine de propria noastră conştiinţă, se sălăşluiesc într-însa, devenind 
parte integrantă dintr-însa.”[18]. „Cât suntem sub farmecul capodo-
perei, suntem ea şi nu mai suntem noi”. Conceptul de farmec este 
recomandat ca superior celui de plăcere. Mihail Dragomirescu îl anti-
cipează pe Jacques Derrida ci nu pe Roland Barthes. 

SUB SEMNUL CAPODOPEREI

Continuare în pag. 17
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Pe acel Derrida din „Diseminarea”[19] unde scriitura ni se 
defineşte ca pharmakon. (Platon: Phaidros): uitarea de sine, opusă 
vieţii naturale, nocivă, fiindcă e artificială; scrierea nu răspunde 
memoriei, ţinteşte alături, nu întăreşte „memoria” (mneme) ci doar 
„reamintirea” (hypomnesis); prin urmare ce-ar fi scriitorul? Ar putea 
fi asimilat cu un magician, vrăjitor, adică un otrăvitor (Socrate), 
ostracizat (vezi şi romanul „Ostrakon” al lui I.P.Brădiceni), căci 
Pharmakeus îşi exercită puterea exorcizatoare de rău (inclusiv de răul 
morţii: teama de moarte validează toate magiile, medicinele oculte 
– n.m., I.P.B.[20]). Să fi fost Mihail Dragomirescu însuşi un phar-
makos (ţap ispăşitor al epocii sale incredule, ţâfnoase, suferind de 
complex de inferioritate manifest(at) drept unul de superioritate? – 
n.m., I.P.B.). „Ceremonia pharmakos-ului se desfăşoară, aşadar, la 
limita interiorului cu exteriorul, pe care ea are misiunea să o traseze 
fără încetare intra muros/extra muros” – conchide Derrida. Ca 
origine a diferenţei şi partajului, pharmakos-ul reprezintă răul 
introiectat şi proiectat. Binefăcător în măsura în care vindecă – şi 
prin aceasta venerat şi copleşit de îngrijiri –, răufăcător întrucât 
încorporează puterile răului – şi prin aceasta, teama, înconjurat de 
precauţii. Neliniştitor şi calmant / Sacru şi blestemat. Conjuncţia, 
coincidentia opositorum se destramă fără încetare, prin trecere, 
decizie, criză. Expulzarea răului şi a nebuniei restaurează înţelepciu-
nea (sophrosyne)”[21]. Ritul pharmakos-ului: răul şi moartea, 
repetiţia şi excluderea – au părut la un moment dat să-l piardă şi pe 
autorul tratatului despre „lumea artei reprezentată de perfecţiunea 
capodoperelor” integraliste. Dar zeul Kairos l-a salvat. Pompiliu 
Constantinescu scria în Vremea războiului: „Profesor al atâtor 
generaţii de studenţi, animat de pasiune literară, spirit analitic şi 
dialectician până în pânzele albe, punând analiza şi dialectica în 
slujba unui dogmatism fără concesiuni, Mihail Dragomirescu lasă o 
amintire durabilă printre profesorii secundari de literatură română, 
cărora le-a pus la dispoziţie o metodă de lucru, le-a insuflat dragos-
tea pentru clasicii noştri şi le-a impus planul de cercetare estetică a 

operei de artă”[22]. Ecourile învăţăturii sale didactice se mai fac, din 
fericire, şi azi auzite în învăţământul secundar. Mi-am îndeplinit 
datoria de onoare de a mă înscrie, şi eu, printre cei care au reevaluat-
o şi îi acordă pe mai departe tot creditul[23].

12. Frumosul în artă este practic o legitimizare reciprocă, o 
motivare în tandem, o detaşare a capodoperei de propriul act al 
facerii şi apoi o reataşare la/de acesta. „Opera ca obiectiv intenţional 
al unui efort reglat este pusă în libertate, ca fiind ceea ce este, o dată 
scăpată din strânsoarea actului producător. Pentru că lucrarea este, 
prin definiţie, destinată utilizării”[23].

Conceptul de operă trimite aşadar la o sferă a utilizării comune şi 
prin aceasta – e momentul să intervin auctorial – la o înţelegere 
comună, la o comunicare în înţelegere. Tot scrutând orizontul relaţiei 
frumos-artă, Hans-Georg Gadamer precizează: „identitatea hermene-
utică este aceea care întemeiază unitatea operei”[24]. Mihail 
Dragomirescu redusese şi el, ca şi contemporanul său glorios, cu 
prilejul enunţării celei de-a patra caracteristici în cadrul esteticii sale 
integrale, întreaga-i doctrină la un singur principiu – principiul 
unităţii. (I.P.B.)
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A murit capodopera? Trăiască iarăşi capodopera!

Există în București câteva parcuri unde te poți refugia în 
zilele caniculare. Sau în zilele intens colorate ale 
toamnei întru destindere. Cele mai frecventat este 

Herăstrăul, cu lacul lui întins, cu verdeața abundență, cu locuri 
destule pentru odihnă și contemplația. Mergeam  și eu adesea 
acolo cu prietenele, mai ales că nu e departe de zona în care 
locuiesc. Numai că.... În fine, am început să am rețineri de la o 
vreme, pentru că ceva mă indispune din ce în ce mai profund. Și 
nu atât aglomerația (se poate evita) și nici cele câteva grătare 
încinse, cu manelele lor aferente (și acestea se mai pot evita), cât 
mai cu seamă cele două alei de la intrare. Cartea de vizită cum ar 
veni. Acolo, înșirate pe două postamente paralele, cineva ce se cre-
de estet a depus câte două șiruri de... cariatide! Pretenția este, da, 
de cariatide, în realitate însă e un soi de imitație dubioasă a cea ce 
cunoaștem cu toții. Bravele  femei ce duc pe umerii lor universul, 
femei din piatră, atât de miraculos conservate pe Acropole (întâm-
plarea face să le fi revăzut în vara aceasta cu emoție și bucurie) se 
prezintă la intrarea în parcul bucureștean ca niște penibile carica-
turi. Între ceva grecesc, adică vagi urme de original, plantate pe.... 
expresii ale unui autohtonism agresiv. Fuste bine strânse pe corp, 
dar pe cap .... cofițe, adică un fel de ulcioare, cu niște  inutile 
ornamentații românești. Și ca să ți se întipărească bine pe retină,  
formele acestea din material ieftin sunt foarte dese. Una lângă alta, 
pe șirurile lor, te sfidează prin aglomerare. Unde calitate nu e, 
măcar cantitatea să prisosească. Ce a reușit  cel care le-a proiectat, 
poate un ”artist” cu viziuni bizare este de fapt un delir al prostului 
gust nemeritat de locul atât de prețuit de bucureșteni. Într-o oază 
de frumusețe naturală, suficientă sieși, apă și vegetație, spațiu în 
libertate și multă culoare naturală. Nu cunosc autorul (sau autorii), 
nu știu care e aportul primăriei în această afacere, cine știe ce 
interese se împletesc aici cu.... orgolii estetice. Spun orgolii, 
deoarece la câțiva metri distanță de șirul acestor arătări, în mijlo-
cul unei fântâni țâșnitoare, silueta se repetă. Încă o ”cariatidă” din 
același ieftin material, cu aceeași ulcică pe cap, trădând nemărgini-
ta încredere în sine a autorului (autorilor).

Nesmintit rămâne specificul național și simbolistica... minima-
lă. Și, din păcate, astfel de inițiative de ”înfrumusețare” nu lipsesc 
din spațiul bucureștean. Le întâlnim și la noile și absurdele 
construcții, pe diversele panouri ale reclamelor agresive până și în 
cromatica absurdă a  locurilor de joacă pentru copii. Parcă am vrea 
cu tot dinadinsul să inventăm orori, forme și compoziții și culori 
monstruoase, să cosmetizăm ceea ce ar putea  rezista mult mai 
bine și cuvincios în veșmintele naturale. Să ne dăm finuți și culți, 
exuberanți în a risipi materiale, energii și bani, foarte mulți bani. 
Din păcate, bani publici de cele mai multe ori. E drept că totul se 
asortează la limbajul nedemn, la gesturi obscene tot mai răspândite 
pe stradă, în autobuz, etc. În fine, cu toate insanitățile unui 
comportament suburban. Fără îndoială, se impune un efort civili-
zatoriu prin educație mult mai susținut, instituționalizat, dar până 
una alta, nici niște măsuri punitive  severe nu trebuie amânate.

Pe DN1 drumul dinspre Ploiești spre București, întâlnești fel de 
fel de nume ciudate de localități: Puchenii mici, Puchenii mijlocii, 
Puchenii mari... Ceea ce, trebuie să recunoaștem e cam mult. De 
unde ar putea proveni un astfel de nume ciudat? N-am reușit să 
aflu. După cum o neștiință totală se așterne și când vrei să afli de 
ce o vecină localitate se cheamă Potigrafu. Sau alta – Tâncăbești. 
Altfel, case curățele, cu mici dar prielnice grădini, o lume semiru-
rală tihnită cu rosturile ei. Parcurg lesne distanța până în capitală 
sau invers atrasă de mulțimea ofertelor, comerțului fără inhibiții 
din fața porților: legume,fructe, flori, coșuri împletite cu multă 
migală de felurite mărimi și forme, borcane cu miere, cu zacuscă 
etc. Cei interesați coboară din autoturisme și se aprovizionează. 
Goana după produsele Bio se pare că a prins. În apropiere de 
București dai de două case al piticilor. Cu figurile lor caraghioase, 
într-o cromatică vioaie ei sunt așezați într-un șir aglomerat lângă 
niște lebede sau rațe sau cine știe ce alte arătări ce-i încarcă 
imaginația artistului. Dar, ca să fim drepți, unele dintre ele sunt 
chiar simpatice, poate chiar dau bine în niște curți sau grădini cu 
proprietari amatori de ornamente îndrăzneț colorate. Nu cunosc 
prețurile, n-am avut niciodată curiozitatea să cobor și să mă 
informez.

Ceea ce m-a surprins însă ultima dată când am parcurs drumul 
la care mă refer a fost mulțimea reclamelor stradale. Cele mai 

multe sunt reclame ale unor firme cunoscute sau mai puțin 
cunoscute. Le citești fără să vrei, fără să dorești neapărat să te 
informezi așa că afli chiar și ce nu ai dori nici în ruptul capului să 
afli. De pildă, pe un panou uriaș, la vedere scria cât se poate de 
vizibil: Fabrica de steaguri, da, de steaguri. Și care era reclama, 
găselnița cum ar veni: Nouă ni se fâlfâie! Pur și simplu. Adică de 
loc pur ba chiar aș putea spune că totul e o obscenitate, o lipsă 
crasă de bun simț. Și de demnitate dacă e tot să vorbim aceste 
steaguri. Cine gândește asemenea texte ar trebui drastic amendat 
împreună cu cel care le aprobă.

Dar.... nu te mai poți mira de nimic la noi unde totul se poate, 
totul se îngăduie,  cu o lipsă de responsabilitate de-a dreptul 
năucitoare. Parcă am asista la o competiție acerbă a promovării 
urâtului, a lipsei de gust și bun simț, o avalanșă de necuviințe.

Merg pe autostrada proaspăt refăcută, amărăciunea pe parcurs 
acumulată îmi diminuează plăcerea călătoriei și aproape că nu mai 
observ și nici nu mai pot să mă bucur de o ademenitoare priveliște: 
brațele unui copac luminos, împodobit cu frunze tomnatice, falnic 
răsfirate la o intersecție sub razele binevoitoare ale dimineții. Un 
contrast. Un  semn că ar mai fi loc și de frumusețe și de puritate, 
dacă vom învăța să o înțelegem și să o prețuim. Pe o hartă a 
speranțelor noastre mai pot exista și astfel de peisaje. 

/ SubÎnţelesuriMariana FILIMON
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Precum a noastră majoritate covîrşitoare 
(tinerii&politicienii nu ne-au dovedit, încă!) Omul aici 
evocat a avut neşansa să traverseze două secole, la hotar 

între două milenii-aiurea-n istoria militaristă, inechitabilă şi bigotă 
- pînă şi-n ateism, finanţism - a omenirii.. În plus, faţă de mulţi 
dintre noi – străbătu două continente tot mai incontinente. În datele 
seci tip Wikipedia sau altele-n gen, eroul nostru are viaţa redată mai 
succint decît opera-i, nici aia mare. Din relatările proprii şi ale 
altora, se poate orice şi mai nimic. S-a născut undeva, s-a şcolit pe 
undeva, a tentat filosofia de la 16(!?) ani; revoltat pe materialism şi 
anchetele politice de-atunci, a vrut să treacă-not la sîrbi, a fost prins 
la Tr-Severin, scurt judecat, întemniţat în 1961, graţiat în martie 
1964 (de Gheorghiu-Dej, deja interesat întru deschiderea către 
SUA!). „Politic” eliberat în acele condiţii, n-a avut mai nici o 
piedică-n a-şi relua studiile superioare. Atunci a curtat un an 
Medicina, patru ani apoi Germanistica, cu Statul în profil, apreciat. 
Tot pe-atunci şi-a ridicat cu familia (ce a lichidat tot ce avea la 
Botoşani) o casă cu foişor în Ţicău, fundacul Dochia. A ajuns un 
redutabil salvaciric pe lîngă un Vapor estival – „În aceeaşi toamnă 
m-am înscris la Facultatea de medicină, pe care am părăsit-o după 
un an, cînd m-am înscris la nou înfiinţata facultate de germanistică 
de la Universitatea „Al.I. Cuza”. Părinţii mei aveau o casă în 
Botoşani şi nişte pămînt la ţară. Exact în această perioadă am 
revenit pe Vapor, căci el naviga încă din anii ’50. Am regăsit pe 
căpitanul Liviu Rusu, pe dna. sa Olga, poeţii Ioanid Romanescu, 
Cristian Simionescu, Ady Cusin şi alţii, prozatorii Dimitrie Honciuc, 
Lăbuscă şi alţii.”1 ... Şi un prieten mai mult decît la cataramă cu 
nişte juni la fel de speciali, nu doar din Ţicău. Poznaş, chiar 
zurbagiu, teribilist biuveţ şi iubeţ pe faţă; da’n secret iubind la fel ca 
romanticii germani. Şi nu mai puţin poet („am început să scriu după 
25 de ani”1); şi pe cont propriu traducător, eseist. Şi în mare taină un 
amoros epistolier – Ana ştie şi deţine! 

Înainte de a profita de o bursă de studii în SUA, a colindat 
Europa de vest în lung şi în lat; nu ca premiat deja literar, nici „la 
înţelegere” cu organele, ci... „Se ştie că în vremea comunismului nu 
puteai pleca în Occident fără a iscăli o alegiantă faţă de regimul 
comunist. Cum că te vei întoarce, că în Occident nu vei critica 
regimul şi nu vei lua legătură cu „duşmanii poporului”. Eu am încăl-
cat toate aceste reguli. Am plecat cu o bursă a unei Agenţii 
Culturale a Departamentului de Stat (S.U.A) şi în deplină 
libertate. Prima haltă a fost la Viena, de acolo m-am dus cu trenul 
pînă la Paris, unde am întîlnit pe dna. Monica Lovinescu şi pe 
domnul Virgil Ierunca. Ei m-au cazat la un  mic hotel-pensiune al 
Europei Libere, unde a apărut de îndată şi regretatul Noel Bernard. 
Acolo a venit şi domnul Paul Goma, care m-a invitat la ei acasă, 
unde am cunoscut-o şi pe soţia sa, dna. Anca Năvodaru. Am avut 
destule mijloace pentru a zbura în Portugalia, unde m-am simţit 
foarte bine. Puţin a lipsit pentru a cumpăra o mică proprietate pe 
malul Oceanului, dar mi-am dat seama că aceasta ar însemna 
rămînerea mea definitivă în afara ţării (avînd casă şi pămînt în 
lumea liberă, cine s-ar mai fi întors în România comunistă?). Or, eu 
eram legat de publicarea operei mele în limba română, în ţară. Apoi 
m-am dus la Roma, unde am stat mai mult, întîlnindu-l acolo şi pe 
vechiul meu camarad de detenţie politică, părintele Leopold 
Hohenecker, fostul paroh romano-catolic de Vatra Dornei. Am făcut 
o vizită şi la Capri, pe urmele lui Axel Munthe. Am stat şi în 
Germania, la München şi Köln.”1

Tot americanii (sireacii!), în 1981, l-au ajutat să ajungă cu o 
bursă de studii în Texas şi California, extremul Occident. „De la 
Washington DC am luat avionul către Los Angeles şi San Diego, 
California, unde mă aşteptau prietenii mei Cornelia şi Donald 
Eulert, care m-au condus la vila lor dintr-un cartier rezidenţial. 
Împreună cu Donald Eulert, poet şi profesor universitar, şi cu alţi 
poeţi din San Diego, am dat mai multe recitaluri de poezie, ajutat de 
Cornelia Eulert. Din California am plecat în Texas, unde găsisem un 
post de asistent la Departamentul de limbi germanice al Universităţii 
Statului Texas. Tot acolo m-am înscris la doctorat, la profesor dr. 
Ronald Werth, şeful Departamentului. În Texas clima este foarte rea: 
căldură ca-n iulie tot timpul anului şi umezeală. Încît am migrat pe 
malul Pacificului în California, şi acelaşi providenţial Don Eulert 
mi-a găsit şi locuinţă şi post la Universitatea Statului California din 
San Diego. În ultimii ani am locuit şi pe ţărmul Oceanului, printre 
lămîi şi portocali. Aveam şi cîţiva palmieri înalţi în curte. În La Jolla 
(„bijuteria”) locuiam pe strada Prospect, nr. 45, străjuită de cei mai 
înalţi şi ridiculi palmieri pe care i-am văzut vreodată (se mai văd 
cîteodată prin filmele hollywoodiene). Acei palmieri nu numai că nu 

făceau nici un fruct, dar nu făceau nici măcar umbră, fiind foarte 
înalţi şi cu o mică ciumăfaie în vîrf.”1

E Unic şi printre diasporiţi, că fără gînd de afaceri s-a întors în 
Iaşi spre a rămîne, tot pe cont propriu, pînă-n martie 2004. Ca, de 
atunci şi-n veci de veci să ne tot aştepte la Eternitate... S-a reîntors 
nu în casa părinţilor săi, înstrăinată cu acte, de mama rămasă 
singură. Se mai vîntură şi ideea că – la cererea azilului politic – a 
fost declarat transfug şi i s-au confiscat bunurile lăsate în ţară. 

Dar, atunci nu înţeleg de ce statul postcom nu l-a repus în 
drepturi, cînd şi dacă pe o groază de golani, străini de Golania, pe 
toţi i-a făcut moşieri.

Incurabil nostalgic, tot în Ţicău, şi-a cumpărat o casă şi tot pe 
lîngă Bojdeucă, dar mai spre centrul urbei. Unde şi-a lăsat Mama să 
locuiască în liniştea senectuţii: „Casa şi terenul, via, stejarul multise-
cular, pivniţa grecească vor aparţine, după moartea mea, Asociaţiei 
Scriitorilor din Iaşi.” El s-a mulţumit c-un apartament pe şos. Arcu, 
mobilat doar de cărţi, albume, clasici ai muzicii şi-n rest – strictul 
necesar, confortabil. Despre maşina lăsată de izbelişte-n curtea Casei 
Pogor: „Această hardughie se află la cîteva sute de metri de Muzeul 
Literaturii. A fost o maşină bună, o lady care a străbătut Oceanul, nu 
numai America şi Europa în lung şi în lat. Probabil că e timpul să se 
odihnească. Dar cu damele nu se ştie niciodată.”1... A curtat AC-
politica (semn rău!), dar a rămas doar cu PAP (Poezia, Amarul, 
Paharul), pînă în 2004, 9/10 Martie. Chiar în aist an, va împlini 10 
peste cei 63. Nu mai ştiu dacă a mai fost desemnat pe al său merit 
scriitor emerit post-mortem, nici dacă un mitropolit a acceptat ruga 
apropiaţilor, de a-l conduce pe ultimu-i drum 1. 

E cazul să spun, înainte de a continua: ca să nu mai fiu derutat 
de meandrele celorlalte articole cu şi despre sibilinul Magistru, 
m-am rezumat numai la un interviu, iar pe celelalte le-am dat 
încurioziţilor, în anexe. Cu dezamăgirea că am ratat ocazia să mă 
laud că l-aş fi putut avea megieş pe Bădia Mihai şi Prinţul blond al 
celestului Ţicău. Oricum, nu ştiu cum ne-am fi împăcat noi: el, mai 
mare, eu la minus 5 ani; el, odraslă de buni gospodari şi intelectuali, 
eu nu prea; el sportiv, eu amator; el revoltat, eu la fel... Ne-ar fi 
putut apropia, doar Hazardul... Ca, Acum.

Pe site-ul altui „dus“ (prietenu-i ţicăuan George Pruteanu), dau 
peste „CUVÎNTUL DE RĂMAS BUN CE L-A ROSTIT 
MAGISTRUL MIHAI URSACHI AFLÎNDU-SE PE PATUL DE 
MOARTE”. Tot acolo, la http://www. prut eanu.ro/7merita/
info-ursachi. htm, apare-n toată splendoarea succinteţii Cuvîntul 
funebru-prutean; subt un portret-schiţă (vezi cel supra) şi 2 facsimile 
din scrisa lui Mihai Ursachi. Aşa am înţeles eu că Aventurierul cela, 
al unor de nezăgăzuit porniri (cîţi ca noi nu le-am sugrumat, fricoşi, 
prudentici?) a fost cît pe ce să moară: de voie, nevoie sau din pur’ 
întîmplare. Prieteni de varii calibre îi evocă mai bine momente 
de-acele, ca-n Creangă sau Mark Twain ori ca-n picareşti, picante 
romanţuri. Dar cel mai bine-a ştiut eroul-însuşi, enigmatic-sibili-
nul!... Că, secerat la 63 ani abia prinşi, n-avu timp (şi) de complete 
memorii..., decît – poate – revendicative, neonorate de toţi politico-
dulii capituli’oţi. 

Şi, oare ce i s-a fost întîmplat acelui truver (la propriu călător; şi 
la figurat un Villon!) de Ţicău&Arcu, dacă la 30 de ani şi ceva peste 
jumate, a testamentat astfel, subt titlul de mai sus: „Iubitelor, vă las 
acum. / Adio-ţi zic deci, Nicoleta, / adio Nuţi, Muţi, Geta, / căci 
viaţa asta-i doar un fum. // Adio ţie, Minodora, / un trai deplin şi 
fericit / cum altă dată ne-am dorit / nu ne-a fost dat amîndurora. // 
Căci tu fiind de felul tău / muiere pururi fără saţ, / ţi-au trebuit atîţi 
bărbaţi / cîte femei am avut eu. // Şi iarăşi, încă zic adio / elevei 
mele Artemisa, / cu carnea tare cum e tisa. / Pe unde este, Domnul 
ţie-o. // Aş zice doar la revedere / grecoaicei, numele Marcela / [că] 
şi mort îţi scoală daravela, / pe drept cuvînt, halal muiere! // Dar 
clipele mi-s numărate, / nireasă 2 tu, cu neagră coasă, / îngăduie şi 
îmi mai lasă / atîtea clipe cît păcate. // Atunci aş mai trăi o mie / de 
ani bogaţi printre gagici / şi cînd ar fi să plec de-aici / înc-aş muri 
pe veresie! // Însă cum florile se scutur / în primăvară, de cais / tot 
astfel anii noştri ni-s, / ce i-am trăit ca nişte fluturi. /  Doar de la 
Una, cea la care / pe nume nu-s vrednic să-i spun, / îmi iau acum[a] 
rămas bun / îngenunchind pentru iertare. // 1971, Decembrie 12”. 

E aşa cum a retranscris GP, omiţînd a-ul din acuma. Anume am 
detaşat ultimul catren de celelalte: fiindcă foarte religios, în buna 
tradiţie nu doar familială, ci şi a moldavului autohton, încă junele 
balladist Mimi s-a impregnat şi de cucernicia necalpă a medievului 
franc, chiar dacă (şi cînd) se manifesta la pegră şi la impure confre-
rii. Unele, chiar pasionar-marianice. 

Din interviul pomenit la Motto 2, mai spicuii: „Profeţii au fost 
nişte poeţi, întreaga Biblie e doar o mare poezie. Dacă vă uitaţi la 
Evanghelii, orice vers e ritmat, are măsură, toate sunt numerotate 
pe versete. Duminica, la slujbă, preotul citeşte de fapt nişte poezii. 
Când ne naştem, la capul noului născut se citeşte o poezie, şi când 
murim, tot o poezie se citeşte. Atunci, cu siguranţă, aceste versuri 
n-au doar un efect terapeutic, au un efect mântuitor.” Şi „Când nu 
vom mai merge la bunicu să-l sorcovim, ne vom pierde tradiţia, ne 
vom deznaţionaliza şi ne vom duce de râpă. Asta înseamnă sfârşitul 
lumii”, lăsîndu-i corijenţi din oficiu pe stricătorii Limbii Române 
Scrise... Ci păstrînd nealterate aserţiunile acestui încă Un Singur 
printre cei care se dau poeţi. Invitîndu-Vă şi pe Voi, Iubiţi mie 
ceteţi, să luaţi aminte!... 

Alex Ştefănescu ni-l evocă, peste ani, cum l-a cunoscut, în 
toamna lui 1979 : „Mergea încet, solemn, avea o înfăţişare de don 
Quijote roşcat şi pronunţa cuvintele cadenţat, făcând cu mâna 
dreaptă gesturi de dirijor: „Magia şi alcoolul vieaţa-mi guvernează,/ 
pe care-am început-o studiind filosofia,/ anatomia, dreptul şi, vai, 
teologia/ dar negăsind în ele nici linişte, nici bază.// Sacrificai 
Venerei şi-am zis: oricum o fi ea,/ sublimă ori sordidă, în trupu-i se 
ascunde/ misterul fără nume şi coapsele-i fecunde/ în spasmul ca o 
moarte conferă veşnicia.// Imperialul spirit mă are-n a sa pază/ şi 
nici o cunoştinţă-i egală cu beţia/ şi tainica lucrare în nopţile de 
groază.// Tărâm fără-ndoială atins-am şi cutează/ mereu rătăcitorul 
pe căile profunde:/ «am aurum non vulgi, leonem, poezia».”  

Am înţeles aluzia şi l-am invitat la un restaurant. A fost o seară 
minunată, la care eu am contribuit cu alcoolul, iar Mihai Ursachi cu 
magia.” (Restul e aici: http://www.romlit.ro/ mihai_ursachi) Şi tot 
Alex Şt.: „Chiar şi când vorbeşte despre sine, Mihai Ursachi 
rămâne distant, luându-şi şi o măsură suplimentară de protecţie: 
ironia.” Şi: „Citind poemele lui Mihai Ursachi, îţi vine să crezi că te 
afli în vizită la un aristocrat care, constatând că servitorul însărci-
nat cu compunerea de versuri lipseşte din castel, se apucă – gest de 
supremă curtoazie faţă de tine – să le compună el însuşi. Stângăcia 
lui, de om ales care coboară la o îndeletnicire populară, este 
cuceritoare.” După cum şi cetiţi, Om serios şi mai talentat decît 
mulţi scriitori (Xn), Criticul respectă Limba Română Scrisă, nu 
numai pe cîţiva din cei mulţi pe care meseria-i cere să îi citească şi 
... noteze!

Tot într-un AS, am descoperit-o pe Adriana Bittel: „Mihai 
Ursachi era un împătimit al apelor vaste, ce apar obsesiv şi în 
poemele lui. De când am aflat că s-a dus, mă urmăreşte o imagine 
de la începutul anilor 70, dintr-o vacanţă la 2 Mai. În golful aproape 
pustiu, într-o zi vântoasă, cu valuri mari, am văzut silueta înaltă şi 
subţire a lui Mihai Ursachi îndreptându-se spre ţărm, trecând prin 
zona agitată, şi apoi i-am urmărit cu anxietate capul ce avansa spre 
linia orizontului, îndepărtându-se până la indistinct. „Nu-ţi fie frică 
- mi-au spus prietenii care îl cunoşteau mai bine -, e în elementul 
lui, înoată aşa cum alţii merg, va reveni după ce se va fi săturat de 
singurătate.” Într-un poem din volumul Marea înfăţişare, Mihai 
Ursachi scria: „Eu sunt căluţul de apă-n Oceanul etern./ Aşa 
provizoriu,/ aşa iluzoriu,/ prin stînci de ivoriu...”. Îmi place să mi-l 
închipui plutind liniştit acolo, în Oceanul etern, ca un hippocampus, 
spre Marea Înfăţişare.” 

Şi, apoi, Bogdan Cr. (universitar bucureştean, foarte dezolat de 
studenţii „filologi” care-n 2004 nu ştiau cine-a murit şi de ce face 
aşa caz „proful”): „Mihai Ursachi nu vorbea normal, ci declama, 
schimba felurite roluri şi măşti, într-o succesiune pe care am 
recunoscut-o mintenaş: era cea din poezia sa. A rostit-recitat apoi, 
când i-am cerut să-mi lămurească răbufnirea anterioară [nu-l agrea 
pe G-M – nt. - NC]: „Domnule, Marquez a avut onoarea să mă 
cunoască!”. Şi, să ştiţi, nu glumea deloc; o spunea cu toata respon-
sabilitatea, chiar mi-a detaliat întâlnirea cu pricina, care se petrecuse 
la nu ştiu ce universitate americană. Mihai Ursachi era, de fapt, un 
personaj al propriei opere şi se comporta ca atare; el ştia foarte bine 
că e un mare poet (un „magistru”) şi pretindea că asta îi dă dreptul 
să se manifeste aşa cum consideră de cuviinţă. Şi câtă dreptate 
avea... // Am înţeles, astfel, că era musai să facă puşcărie, inadaptat 
cum era, că trebuia să încerce să fugă din ţară trecând Dunărea înot, 
că era firesc să nu se adapteze în Statele Unite (despre care îşi 
amintea doar partidele prelungite de înot), că era imperios necesar 
să se întoarcă de acolo cu o maşină cât un tanc (un Dodge care este 
actualmente parcat în curtea lui Pogor), pe care nici măcar nu a 
folosit-o în România, că era în firea lucrurilor să se implice în politi-
că, pentru a se retrage scârbit. 

Motto 1: «Dintre noi doi, copacule, oare cine va muri? Tu care nu ştii, sau eu care ştiu?» (Mihai Ursachi: Alte 11 chipuri de a vorbi tăcerea, 1981)

Motto 2: «- Domnule Mihai Ursachi, sunteţi unul din marii poeţi dăruiţi de Dumnezeu literaturii române. Ce rol credeţi că va juca poezia în mileniul care tocmai începe? 
- „Mileniul Trei va fi un mileniu poetic sau nu va fi deloc”, pentru a-l parafraza pe Malraux. Poezia este susţinătoare a vieţii. Toate popoarele trăiesc prin poezia lor.» 

(interviu din anul 2001, redat tel quel de Formula AS, no 446, [Bogdan Lupescu?]; acelaşi, reprodus radiofonic la RRC, Colecţionarul de voci, în ian 2014) 

Nicolae CIOBANU / Mihai Ursachi sive Poezia la Superlativ Absolut deja neContemporan
(partea I, la Ani-Versare)

Continuare în pag. 19
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NR. 14, februarie / 2014 ,,Când ştii, asta e ceva şi când eşti, asta e altceva˝.

Trăieşte în Belfast, Irlanda. Este scriitor. Povestirile  & 
poemele lui au fost publicate în Irlanda, Marea Britanie, 
Europa & Statele Unite. Irlanda i-a decernat premiul  

“the Brian Moore Short Story Award”. Este  autorul unei piese în 
două acte ( Waiting to Inhale’/ În aşteptarea unui respiro ) şi al 
unui  monolog  ( Shadow & Light.’/ Umbre şi Lumini). Este 
colaboratorul permanent  al lui Ralph McLean Country, la BBC 
Radio Ulster.

MOZAIC LIRIC 
   
Bilet de pe patul de suferinţă

Nu mi-e bine.
Trădarea îmi stă în gât ca un nod
ameninţându-mi glasul
cu muţenia.  

Urechile
s-au revoltat &
au zădărnicit totul,
mai puţin vocea-mi interioară
şoptind
nebun, trădător, ticălos.

Trupul   
se răzbună pe mine 
pentru tot 
ce i-am refuzat.
 
              *
pustiu de iarnă 
tăcerea dintre două gânduri ─ 
moarte lentă şi renaştere  

REMEDIA AMORIS 

A dat peste o dedicaţie
într-un exemplar al Elegiilor de dragoste 
ale lui Ovidiu pe care îl descoperise 
într-un magazin de caritate 
aflat pe Ormeau Road. “Pentru L,” scria,”Sper 
că vei preţui această carte aşa cum 
preţuiesc şi eu dragostea ta, John. » 
              *
Închipuiri -
soarele i se prinde în plete
în nopţi  reci de iarnă 

AICI S-A MISTUIT TRECUTUL

E pustie odaia acum. 
În grădină ploaia udă florile sălbatice 
smulse din rădăcină 
apărute prin crăpăturile aleii de beton. 
Apusul aruncă o umbră viorie
peste pereţii văruiţi.

Noaptea e rece. Răsuflarea 
abureşte înaintea lui.
Îşi aminteşte de ţigări & samovarele 
fierbând. Îşi vâră adânc mâinile tremurânde
în buzunare când liniştea desăvârşită 
se porneşte să îi umple mintea.

         *
chiciură pe prag
în casă şi în zâmbetul tău─
cuib de fericire

FUGĂ

Patul e tare,
trupul ei cald,

soarele se revarsă
peste podea. 
Îl trezeşte sunetul unui pian 
la care se cântă Bach 

Primăvara 
înmiresmează aerul,&
el nici măcar nu mai ştie
cine e sau de ce sau
cum de i s-a făcut inima uşoară ca un funigel 
plutind în aer.

 *

vânt aspru de iarnă─
 foşnetul  frunzelor căzute
sfârşit tomnatec dojenitor 
             

COLIVIA AURITĂ

Iubirea ei
e specială,
precum cântul lui Hua Mei, 
şi tainică, 
precum lacrimile în ploaie. 

           *

 doar el în zăpadă,  
 cu ochi plecaţi , gârbov, picioare  ude─
 vişin în floare 
          
            *

beţia iernii─
luna micşorându-şi  chipul  
ajunge la inimă  

Olimpia IACOB  / James Meredith

În fine, Mihai Ursachi a interpretat cu gravitate toate aceste roluri 
care, deşi nu i se potriveau, îl definesc toate. // În ultimii ani se 
retrăsese însă, rar îl mai vedeam pe Copou, urcând către Universitate 
şi abordând obligatoriu o mină aristocratică. Mi se părea mai ursuz, 
mai întors către sine. Nici măcar rolul nu ăi-l mai interpreta cu patos. 
Acest rol a continuat, din păcate, şi după ce poetul a trecut la cele 
sfinte. Cum locuia singur, a fost găsit mort dimineaţa, iar de cele 
trebuincioase înmormântării s-a ocupat o firma specializată. Depus în 
Muzeul Teatrului, Mihai Ursachi oferea o imagine de care s-ar fi 
amuzat fără doar şi poate: oricine intra în încăperea cu pricina, era 
izbit de imaginea tălpilor verzi ale pantofilor din carton. Era ca 
într-un scenariu ursachian, în care amănuntul derizoriu are misiunea 
de a îndulci dramatismul iminenţei morţii.” 

Din „Universitatea care ucide” a Doamnei Magda U., ochiu-mi 
obosit nu a putut ceti un paragraf, măcar: biata carte fiind un rebut 
tipografic deservind crunt valoarea confesiunii. Dar, din cîte am 
desfirat noi doi, dimpreună-n nişte ceasuri din vreo trei zile de 
plimbări ieşene şi nu numai, am înţeles cît poate ucide un măr otrăvit 
la miez, la coajă daurit (dolari, euro, sinecuri!). Îi sunt recunoscător 
de ce mi-a destăinuit şi în de noi stă. Domniei-Sale îi datorez 
descoperirea caselor Pruteanu, Ursachi, Alecsandri între Copou-
Codreanu şi Sărărie-Ţicău. Ştiind Ciricul mai demulticel, cînd am 
cetit din şi despre Mihai Ursachi, o am făcut trasîndu-i pe harta 
minţii drumurile sale. Amintesc faptul că, pătimită la rîndu-i în 
malebolgele din Yassy-Town (licenţă Magda U.), autoarea 
„Comunismului cu rele şi rele” nu a dat doi bani pe denunţătorul 
postdecembrist Pelyn, în misie ordonată de a da de pămînt cu toată 
intelighenţa română, malaxînd victime & delatori, dar scoţîndu-le 
mai vinovate pe primele... 

C-aşa s-a vrut de acei aparatcici care „au recăzut” la putere, în 
popou capitalist de astă dată, după ianuarie 1990. Deci, cu orden de 
la ilici şi măgurici şi alţi talpeşi de iad, pelin(k2n)ul a dat cu amarul 
peste toţi, pe rudă, pe sămînţă!... Ştiindu-şi bine vechiul prieten de 
familie, tovarăşa de crez, drum a regretatului estetician Petru Ursache 
precizează din sursă credibilă: „Adevărul e că eternul rebel Mihai 
Ursachi a reuşit să-i fenteze pe cei care voiau să-l recruteze.
„Obiectivul” n-a cedat „măsurilor de influențare pozitivă”, păcălin-
du-i straşnic pe „operativi” şi bîndușele banii prin cîrciumi.” (op.
cit, p. 191, format pdf). Eu mai cunosc nişte inşi care încă încasează 
premii peste premii literare şi alte onoruri, dar cu dosare în regulă de 
informaci cu plată şi sinecuri securiste. 

Ei, şi?... Cu asta ce-am făcut, dacă tot trăim epoca neruşinării 
sfruntate şi a minciunii la rang de demnitate politică-n lumea 
întreagă ridicate! ... Şi, mai ştiu că-n Ieşii universeku2rişti (licenţă 
LucaP+damf jE), blindaţi după 1968, după 1972, de parcă era zonă 
grănicerească-tampon: din 5 civili adulţi de pe stradă, crîşmă, parc 
ori în mijloc de comun transport, trei sigur erau fie gradaţi în misie 

„subt acoperire”, fie gudurăi la Ochiu & Timpanu Co. S-a acreditat 
in postlovilutio (sorry, dar aiasta-i licenţa me, Domni, Doamne, 
consecutiv mineriadelor!) una părere că, dintre toate „grupările” june 
şi intelecte dintre Copou, Ciric şi Bahluviu (K2ina?), doar cea de 
vreo 12-15 temerari, oarecum gravitînd în jurul Magistralului pe 
atunci asist. univ. Luca Piţu (dar şi al lui Dan Petrescu şi cu LA ş.a. 
sateliţi), nu s-ar fi fost înfiripat cu voie de la Secu. Crezusem o 
vreme asta şi eu, mai ales că era ideea şefului lor neales, dar consim-
ţit, contra unui îns ca mine, chibiţ. Însă, crunta realitate din dosarele 
culsek a arătat că, pe cei cîţiva sinceri entuziaşti se căpuşiseră 
aproape-n dublu de nu triplu tătă crema informacilor SI, DUI şi alte 
năstrăpănii (toţi, azi bine-mersi, plus că mari francmasoi-oiioi). 
Strîngerea menghinii securiste peste mîndra grupare, hărţuirea lui DP 
şi LP (şomerizarea lor; „mutarea” disciplinară în satul de baştină Alui 
LP., au zdrumicat rău de tot grupul, spre răsăritul anilor ’80. Poate şi 
lovitura cea de graţie-n ’83, l-a făcut pe aflătorul între amerloci, efect 
al bursei de studii în SUA (din 1981), să-şi tot prelungească, agonic, 
şederea pe-acolo, unde nimic nu-l lega. Departe de Mama, Ţicău, 
Ciric şi Ana lui, aripile poetului s-au pliat, acoperite de surtucul 
amero-universitar. Se simţea slobod numai cînd se întrecea cu 
hipocampii din Pacific. Ce a însemnat, însă, pentru Ieşii literari, acest 
postromantic pendulînd între Ţicău şi California, via Jilava - la Dl 
Ion Holban Vă trimăt, aici: http://www.rom lit.ro/poezia_ magistru-
lui_mihai_ursachi. De unde ofer Poemul de purpură: un cîntec al 
pierderii omului - „Iubito, hai să ne jucăm/ de-a Ildiko şi de-a 
Attila./ Acesta-i cortul meu de blăni/ în care te-am adus cu sila./ Dar 
jocul nu-i adevărat./ Vedem fantasme ca nebunii,/ a fost odată-un 
împărat.../ Nuntaşii-aceştia nu sunt hunii. Iubite, oare pentru ce/ 
e-atît de roşu-acest fluviu?/ Şi numele lui care e?/ Iubito, acesta e 
Danubiu./ Iubite, oare fraţii mei/ dorm liniştiţi în roşii ape?/ Şi oare 
tata e cu ei?/ Iubito, vino mai aproape./ Iubite, toate au trecut,/ să-ţi 
spun un vis din multe vise:/ dar mai întîi să te sărut,/ căci toate 
uşile-s închise./ Părea că am fost copii cîndva/ în verdele 
Septentrion/ şi doica noastră ne citea/ din cartea lui Marcel Brion./ 
Că ne jucam un straniu joc, un joc cu flăcări şi cu sînge;/ iubite, 
dă-mi, te rog/ pumnalul tău, ceva mă strînge./ Să ne jucăm un joc 
frumos,/ ce se va scrie în istorii./... Deasupra pustei colbul gros,/ şi 
lung se tînguie cocorii”. Un astfel de Om, de poet, nu avea cum să 
ajungă un perfid turnător, delator – cred eu, deocamdată. Cum, nici 
din Eminescu, Nimic nu au ofilit epigon-stricătorii săi, umorali. (...)

Acuma, cînd finisez materialul la care lucrez de cam o lună, 
vreau să închei demn şi-această Confesiune. Iar, în ajutor, îl strig pe 
fratele meu cel mare...  - Te rooog, Bădiţă, Prinţe!

- Mdaa, îţi voi declamaa, să văăăz... (Menestrelic): O viaţă 
bogată!... De jur împrejur nălucire de ape, / răstoace rotunde şi 
rotitoare / şi glasul de îngeri răzbate aproape, / din care izvoare, din 
care izvoare...

Acuma din nou mă opresc la fântână, / am fost noi pe-aici, am 
mai fost noi vreodată, / un om rătăcit c-o pribeagă străină... / am 
duce-n adâncuri o viaţă bogată. 

Acolo-s palaturi verzui şi tăcute, / cu turnuri de apă, statui de 
rusalce, / făcliile ude şi pletele ude, / verzuile plete de alge.… Ţ-o 
plăcut, Piciule ?

- Muult di tăăt, mulţămim’neatali, Bădii şi Prinţ şi Magistre!
- Păi, atunci, pe Mart’!
- Pe-atunci şî pi-Acolo... şi de cîte ori o vra Domnia-Ta...
- Mdaa... Las’c-om vedea Noi!  

(Urmarea, în Martie, la post-Comemorare.)

NOTE

1[v. http://www.ziaruldeiasi.ro/local/iasi/ultimele-momente-cu-poetul-mi-
hai-ursachi~ni 3avl ; impresiile unui vecin de peste drum, fost masterand 
http://atelier.liternet.ro/articol/1276/Florin-Lazarescu/Duhul-lui-Mihai-
Ursachi.html , unde - subliminal – Magistrul pare a nu-şi supraevalua 
discipolul care – în articol – e clar că l-a „apropiat” pe atunci interesat, apoi 
deloc. Deh, am ajuns şi noi vestiţi, la naiba cu puriii!] Viaţa-n sinteză - 
http://www.autorii.com/scriitori/mihai-ursachi/ şi încă un interviu http://
convorbiri-literare.dntis.ro/URSACHImar4.html din 1991, reluat în 2004. 
Nichita Danilov, despre marea iubire a Poetului: http://www.romlit.ro/
mihai_ursachi_-_scrisori_pe_frunze_de_arar . Şi tot el, despre Nemuritorul 
deja umbrit de generaţiile tot mai „de după”: http://www.romlit.ro/mihai_ 
ursachi_i_enigmele_receptrii_sale_postume . Dacă unele date se bat cap în 
cap, ori sunt fluctuante, nu-i a me vină. Cel mai bine-i să nu ştii nimic 
despre viaţa unui poet, ci numai de Opera sa.

2nireasă - Scriban (1939) dzicea: „mireásă f., pl. ese (d. mire. D. rom 
pop. ñireasă vine ung. nyirásza). Femeĭe în momentu cînd se căsătoreşte 
(înainte [!] de nuntă i se zice logodnică, după nuntă femeĭe, nevastă, soaţă 
orĭ soţie. Numaĭ pin [!] Trans. şi Bucov. se zice mireasă îld. logodnică, după 
germ. braut, ceĭa ce e foarte urît).”... Şi, cum să nu-ţi fie drag firesc să 
Grăieşti, cum ai învăţat de la ai Tăi, cînd afli Adevărul Rostirii şi Înţelesului 
de la un Scriban, Nu de la un Terchea-berchea? ... Că (ne) vine de la unguri, 
apoi nu-i cu bănat, că am fost buni vecini şi chiar şogori, pînă nu şi-a băgat 
politica naibii tîrtiţa între noi... „Sa nu va şii cu banat”, ca şi „Sa nu banuiţi, 
rogu-vă”, era à mai uzuală captare a bunăvoinţei, rostită de negustorul, 
precupeţul moldav în pieţele, oboarele şi iarmaroacele Copilăriei, nu ca 
acum... Cînd, cu păr coliliu ajuns, pieţarii se uită ponciş la tine şi numai nu 
te înjură, de nu iei ce îţi varsă ei şi la cît ei te mint. Intenţionat am introdus 
astă digresiune: să se vadă de unde pleci şi unde ajungi într-o goană de om, 
pîn’ce crapă... Uitat, desconsiderat, deşi alta poate că meritai de la stăpînii 
care te-au supt de vlagă, speranţă, încredere.

Urmare din pag. 18

Mihai Ursachi sive Poezia la Superlativ Absolut deja neContemporan
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Stătea la o masă, cu apa minerală în faţă,  în piaţa centrală 
din Toledo, loc smuls din secolele trecute de terasele „Mc 
Donald’s”. Auzise că mai degrabă aici găseşti ceva de 

lucru… Pe masă i-a apărut brusc un bileţel în spaniolă: Sunt un biet 
copil din România…ajutaţi-mă… Florina s-a întors brusc spre 
puştiul de 12 ani şi l-a luat din scurt: „Ia zi, ce-nvârteşti pe-aici?” 
Negriciosul a făcut ochii mari, dar s-a bucurat. „Iaa, eşti dân 
România? Dă şi mie un bănuţ, că n-am ce mânca…” „Bani nu am, 
că şi eu sunt ca tine…” „Ete na, stai la masă ca boierii şi cică eşti 
ca mine…”

Avea dreptate, Florina  nu era chiar ca el. Avea unde dormi, 
avea mâncare - bună ca la cantina săracilor, dar multă ca pentru un 
regiment, nu putea să facă mofturi… Aveau însă ceva în comun: 
însingurarea. Trăia pe propria-i piele  măcar sentimentul ăsta, din 
multele grozăvii pe care săracii lumii le simt când pleacă unde văd 
cu ochii numai să scape de sărăcie. Ea avusese, în cele din urmă, 
un fel de noroc - îşi găsise un adăpost la Domnu’ Gioni, ce dacă 
stăteau 12 într-o cameră, baiul cel mare era că nu voia să danseze 
în baruri, nici să servească, şi dacă nu-şi găsea repede ceva de 
lucru, trebuia ori să primească ce-i găsise bosu, ori să-i dea banii de 
drum înapoi şi să se întoarcă acasă cu coada între picioare... „Ce 
mare lucru fată, să iei bara-n braţe, eşti frumoasă, ai cardul de bani 
la purtător, între ţâţe...” o scutura Domnu’ Gioni care-şi cam 
pierduse răbdarea. Avea gura spurcată, dar nu era hain. 
Deocamdată, casă şi masă avea. Îşi aminti de Sorin, băiatul vecinei, 
care a plecat cu o călăuză - a dat toţi banii familiei, transformaţi în 
parai - tocmai în Anglia şi după un an de muncă la negru a strâns 
cât s-o şteargă în Canada, că englezii îi făcuseră bagajul ca să-l 
trimită înapoi. Era un amărât, nu ştia nici o meserie ca lumea, le 
făcea însă pe toate, după cerere, ba acasă îşi mai lăsase şi copila în 
grija mamei lui, că mama fetei făcuse copilul la 14 ani, altă  
neisprăvită, aşa că nu avusese grijă nici măcar o lună de propria-i 
odraslă. „Da-i băiat bun, când a murit taică-su a trimis o grămadă 
de bani ca să-l îngrop după datină” spune coana Lidia cu speranţă-n 
glas. Poate îşi face şi el un rost şi ne ajută… dacă nu, la iarnă 

facem foamea şi frigul cu pensia mea de un milion două sute…”

Acestea  şi multe altele le-ai aflat  mult mai târziu, când şi pe 
tine te copleşise singurătatea, melancolia şi arsura soarelui iberic, 
într-o amiază toridă, la cantina studenţească unde mâncau toţi cei 
care plăteau un abonament. Ceruse voie să se aşeze cu un gest, şi 
imediat după aceea i-ai spus zâmbind, în spaniolă: „Ai sprâncene 
ca Frida Kahlo”, iar ea te-a privit, confuză şi puţin speriată: perdon, 
no entendo muy bien español. Soy romena”, a mai riscat ea. S-au 
împrietenit repede – se întâlneau la prânz, fiindcă niciuna dintre ele 
nu plătise meniul complet, încă o mică economie.  

„Roman-nuvelă spaţială. Spaţiul - camera cea albă cu calorifer 
sângeriu. Loc de observaţie-mediaţie: patul. Cel mai periculos loc 
din lume - doar aici mor cea mai mare parte din oameni, nu? 
Divagaţie. Personaj principal - Eul rătăcit. Peretele din faţă - dulap 
şi oglindă. Dulap duplicitar - pare perete şi este dulap. Te poţi 
aştepta ca de acolo să năvălească Neştiutul, lucrul ascuns după o 
aparenţă de uşă. In oglindă apar contururile reale - cam aşa ne-a 
învăţat Platon. Peretele din stânga - cerul, spiritul şi natura. 
Evadare-eliberare, dar atenţie: cădere în gol… Pe uşa din peretele 
din dreapta numai necazurile ar mai putea intra, că altceva… Eului 
meu i se întâmplă să-i vină necazurile mai des din dulap, uneori din 
oglindă, dar şi mai des încă de sub pat - locul obscur, neaşteptat şi 
dispreţuit care probabil că de aceea se şi răzbună.”

In memoriam Alonso Zamora Vicente. Mare filolog, mare 
profesor, o celebritate a lumii hispanice. La cursurile lui veneau 
intelectuali de toate vârstele, ca la spectacol. Efect exploziv, niciun 
defect. O bucurie mai mare nu ţi-a fost dată  să trăieşti de multă 
vreme. „Madridul în literatură” a fost doar un pretext de causerie 
franţuzească, ţinută de un spaniol hidalgo, de un „don” adevărat, 
probabil cu „din...” conform spuselor lui Quevedo, maestrul baroc 
al jocurilor de concepte, care observase că „Nu există don fără 
din”, adică „dinero”, „bani”. Discursul lui – fraze strălucitoare 

neexplicate – noi trebuia să găsim explicaţiile, să vizităm locurile 
indicate de el... „Trebuie să fiţi atenţi cu hârtiile astea - paşapoarte, 
prostii. In ziua de azi nu suntem decât hârtii… Va să zică, acum eu 
vă voi vorbi despre Madridul din literatură. Puteţi să mă întrebaţi 
orice: dacă ştiu, vă răspund, dacă nu ştiu, inventez…Dacă vă 
plimbaţi prin centrul vechi, pe lângă Plaza Mayor, o să daţi peste o 
bisericuţă minusculă unde este înmormântat Goya, fără cap… Când 
a murit la Bordeaux, cineva i-a tăiat capul şi i l-a luat…

Madrid este o capitală tânără, până pe vremea lui Felipe II nu 
exista decât un castel care, terminat în toată spelndoarea, a ars. Nu 
exista universitate, nu existau spitale, nici măcar o mănăstire mai 
acătării a vreunui ordin călugăresc. Unde să tragă ambasadorii - şi 
mai puţin ambasadorii - care veneau la rege? Acum sunt de toate, 
dar dacă vin americanii şi te întreabă : uleiul ăsta are ardei? Şi dacă 
le răspunzi că nu, îi - apucă durerea de stomac… 

Dar şi nouă spaniolilor, ne place aşa de mult munca, încât dacă 
vedem pe cineva că munceşte rămânem aşaa, cu braţele încrucişa-
te… Aşa a fost din totdeauna. Spaniolul venea la Madrid, dar nu ca 
să se spetească: însoţea doamne la vecernie, după-amiaza, făcea 
comisioane - acesta este el pícaro, puşlamaua, aşa cum ni-l prezintă 
Quevedo, aşa cum era şi Lazarillo. Pentru oamenii aceştia nu exista 
nici doctor, nici spital - s-au apucat câţiva oameni de suflet să-l 
facă într-un târziu, după ce le-a tot murit la uşă câte un sărman…

Dar tot aici, în Madrid, oamenii se mai şi distrau - ştiţi teatrul 
lui Lope, conceput special ca să distreze oamenii din popor… 
Mergeţi în spatele Primăriei şi o să vedeţi una din curţile unde s-au 
reprezentat comediile lui. Este refăcută, desigur, bine că n-au 
ridicat cine ştie ce cutie de chibrituri pe locul ei. Iar în curtea cu 
pricina, erau de toate, până şi porumbei, pe care puşlamalele îi 
furau în timpul spectacolului. Banii strânşi la reprezentaţie se 
împărţeau între actori şi numai o mică parte revenea teatrului ca 
instituţie, ca să zicem aşa.

Da, da, este un oraş pe care trebuie să-l tratezi cu afecţiune, 
pentru că a dat un stil de viaţă. A făcut epocă modul cum se cerea 
mâna unei fete: acum nu se mai poartă, de când au ieşit domnişoa-
rele aşa de emancipate... Sau balurile - vă amintiţi, desigur, ce-a 
păţit don Quijote când a trebuit să danseze, la castelul ducelui, în 
cizme de călărie, cu pinteni şi vârf de oţel. Iar mai încoace, dacă se 
ducea firul la ciorapul de mătase al unei demoazele - ooo, ce 
nenorocire… - se umezea cu puţină salivă locul catastrofei… Iar în 
noaptea de Anul Nou se aruncau pe fereastră lucrurile vechi din 
casă, iar în comediile noastre urmau şi hainele protagoniştilor, şi 
strigau: auauau!!! Şi totul cădea în capul vreunui trecător - ce râs 
era în sală… Astea sunt comedii despre bărbaţi, în care el, săracul, 
nu poate scoate o vorbă, că are nevasta „bolnăvioară” şi trebuie să-i 
aducă să bea „apă grasă” de la acel izvor, mai sus de fântâna 
Cibeles - acum nu mai există fântâna - a rămas doar delicioasa 
comedie unde viclenia soţiei se bazează pe complicitatea noastră, a 
spectatorilor. Dar casa unde a murit Lope încă se mai păstrează - e 
casa unde a trăit şi a fost fericit atât cât s-a putut, pentru că aici s-a 
căsătorit, aici i-a murit copila şi a scris cea mai tristă elegie, aici 
s-a făcut călugăr tocmai când a întâlnit-o pe femeia vieţii lui, aşa că 
s-a răspopit, a fost fericit, dar în final soţia i-a înnebunit… Este 
casa unui intelectual care a trăit slugărind intelctualmente pe alţii: 
scria scrisori de amor pentru principi inculţi, scria comedii „ca să 
placă publicului”… Si el înnebuneşte la sfârşitul vieţii, iar fiica lui 
îl ia la mănăstire unde era ea călugăriţă, şi tot acolo păstrează toate 
mobilele şi lucrurile lui Lope , ca să avem noi, acum, un muzeu 
cum nu s-a mai văzut: original şi complet, ca în secolul şaptespre-
zece… În apropierea acestei case-muzeu este o clădire care a fost 
tipografia unde s-a tipărit pentru prima oară Quijotele lui 
Cervantes. Si dacă ne întoarcem puţin la Lope şi la multele lui 
iubiri, trebuie să ştiţi că ultima stătea pe o străduţă unde tare greu îi 
venea maestrului să ajungă: dacă o lua pe aici, îl vedea de la fereas-
tră Cervantes şi îndată striga: uite, uite-l pe neruşinatul cel bătrân! 
Dacă o lua prin spate, îl zărea Quevedo, care avea o limbă încă şi 
mai otrăvită… Au rămas o mulţime de sonete ale celor trei mari 
titani ai barocului - pline de insulte reciproce.

   Vedeţi dar, că literatura nu este în cărţi, ea este pe stradă, în 
clădiri, în aerul Madridului. Mergeţi şi cunoaşteţi-o…dar eu vă 
vorbesc de două zile, nu-i aşa? Nu, nu, vă rog  nu aplaudaţi, aici 
numai toreadorii primesc aplauze…”

Despre Cervantes, numai de bine. Si un punct de vedere 
deosebit de potrivit: libertatea la Cervantes nu înseamnă că-i 
eliberăm pe ocnaşi, nici că autorul lui Quijote ar fi inventat Carta 
drepturilor omului „avant la lettre”, ci numai că putem crede orice 
despre Quijote, îl putem citi  într-o infinitate de game şi registre. Si 
încă un paradox, desigur, pe gustul celui care a ridicat paradoxul la 
rang de artă poetică: marele misogin al literaturii spaniole, 
Francisco de Quevedo, a scris cel mai frumos sonet dedicat iubirii: 
„ţărână voi fi, dar ţărână îndrăgostită”…

Te întorci iar în celula cea albă, fără bec la lampa de tinichea 
îndoită, pe post de veioză. Azi ai călătorit cu mult mai plăcut prin 
Madrid: oraşul acesta,  în literatură şi în artă este genial, dar cel 
real este o mediocritate fierbinte, scump vândută turiştilor de către 
oameni care se pricep la comerţ. Ideea de Madrid, însă, miezul unei 
lumi alternative la mii de existenţe mizere pentru atâţia români, 
este cu adevărat un lucru bun, care-ţi ridică moralul şi-ţi alină 
bătăturile din talpă.

Gabriela BANU / (D)efecte minore. Fragment
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Am ezitat mult timp să vă scriu despre toate acestea, dar 
lungile dialoguri cu Dumneavoastră, Dombule Paler, 
m-au convis că trebuie să se știe. Ceea ce se realizează 

astfel, prin stocarea de dovezi despre evenimentele petrecute în 
întreg fenomenul deportărilor comuniste, este ceea ce filozofia 
istoriei numeşte alcătuirea memoriei colective. Este un stadiu al 
constituirii elementelor necesare pentru cercetarea istorică, astfel 
încât această să se înscrie, mai târziu, în paginile istoriei. Sigur, noi 
suntem nerăbdători să se recunoască atrocităţile săvârşite. Este un 
sentiment legal al generaţiilor care au trăit aceste evenimente. 
Rănile sunt încă deschise, pentru cei care sunt implicaţi. Îmi dau 
seama eu însămi că nu pot să gândesc, să vorbesc sau să scriu fără 
să nu fiu stăpânită de o mare emoţie, până la lacrimi. 

Însă viața noastră în Bărăgan își urma drumul, deși embargoul 
era total. Scrisorile erau cenzurate, plecările și venirile în gări 
controlate, deplasările fiind permise doar pe 5 km, în afară de cele 
la muncă, atunci fiind însoțiți. Și vizitele din afară, mai cu seamă 
cele din Oltenia, erau interzise. Cu istețime se găseau mereu 
posibilităţi de a rezolva aspectele ivite.  Îmi amintesc bine cum o 
dată era în vizită bunicul dinspre tată. A venit iarăşi miliţianul, ca 
de obicei sau în urma unor sesizări. Uşa era, preventiv, încuiată. 
Până să i se descuie, musafirul s-a ascuns intre sacii cu făină din 
cămară, o legătură de lână mascând intrarea. Înjurând miliţianul a 
început să caute pe sub paturi cu o lanternă (vedeam pentru prima 
dată un astfel de obiect) sau prin dulapuri şi pentru că nu găsea 
nimic se enerva şi mai tare. Susţinea mereu că a auzit glas de 
bărbat în casă. Din nou prezenţa de spirit a bunicii ne-a scos din 
încurcătură, spunându-i „A, tovarăşe miliţian, eu îmi îngroşasem 
vocea pentru a semăna cu cea a lupului din povestea Capra cu trei 
iezi”. Încurcat de un aşa argument, a plecat ameninţând cu pedepse 
drastice dacă se va dovedi că minţisem. 

Alteori eram supuşi, săptămâni la rând, perchiziţiilor, ori de câte 
ori se părea că s-a furat ceva de la GAS-urile din împrejurimi, la 
care lucrau cu ziua. De altfel, zilnic, după încheierea programului 
de muncă, la plecare eram drastic perchiziţionaţi, pentru a nu pleca 
cu o legumă, o fructă. Pentru că fiind duşmani ai poporului, doar 
noi era posibil să distrugem, furând, bunuri ale poporului. Astăzi 
ştim că cei ce furau erau cei din sistem. Furau în progresie, de jos 
în sus și de sus în jos, după funcţiile pe care le ocupau, până au 
furat toată ţara. Autorităţile ne terorizau, dar nu au distrus în 
oameni bunătatea, solidaritatea, simţul civic, moşteniri ancestrale, 
pe care le transmiteau mai departe, indiferent, sau în ciuda condiţii-
lor de trai. Mi-aduc aminte că într-o iarnă (probabil iarna lui 1954) 
viscolul troienise satul atât de mult încât casele erau cu totul sub 
zăpadă. Imaginile din iernile acestea din urmă sunt grăitoare despre 
ceea ce înseamnă acolo sat troienit. Părinţii mei, după ce au făcut 
câteva spărturi în stratul de zăpadă, ca nişte hornuri, pentru a avea 
aer, câteva tuneluri să ajungă şi la anexele de strictă necesitate, s-au 
gândit că şi vecinii de vis-a-vis, profesori universitari, singuri şi 
bătrâni, sunt blocaţi în casă. Au săpat un tunel şi peste uliţă. Când 
au ajuns la ei, şi-au dat seama că aveau urgentă nevoie de ajutor ca 
să supravieţuiască. Le-au dus lemne, ceva alimente, i-au învăţat 
cum să procure apa din zăpadă. Erau relaţii de viaţă normală, într-o 
colectivitate de oameni normali chiar şi într-o societate totalitară. 
Şi noi, copiii, ajutam cum ne pricepeam. Ştiu că aproape zilnic, 
când rămâneam singuri acasă, împărţeam mâncarea cu cele patru 
fiice ale vecinilor. Deseori noi mâncam doar salata de morcovi ca 
ele să poată mânca restul alimentelor lăsate de mama pentru 
prânzul nostru. Erau gesturi mici, dar cotidiene, care izvorau din 
starea de spirit generală, aceea de solidaritate, de generozitate, de 
iubire a aproapelui, de care nu ştiu dacă eram conştienţi, dar sigur 
repetam fapte ale părinţilor noştri

Jocuri? Puţine şi mai mult improvizate. Una dintre distracţiile 
noastre era să privim când trece trenul. Nu ştiu dacă se vedea gara 
sau linia ferată de la noi, dar când  era timpul să treacă trenul îl 
luam pe fratele nostru cel mic, nici un an nu avea în una din 
amintiri, îl aşezam pe pervazul ferestrei şi priveam şi ne veseleam. 
Nu îmi aduc aminte să fi văzut vreodată trenul, în astfel de momen-
te. Am în amintiri doar şuieratul sirenei. Însă trecerea lui era un 
eveniment care ne scotea din obişnuitul zilei. Şi în psihologia 
copilului se marca precum un joc. Altfel nu părăseam decât rar 
perimetrul curții, deși lipsa gardului împrejmuitor ne oferea 
posibilități nelimitate. Angoasele vieții din jurul nostru le perce-
peam și ne manifestam ca atare, deși familia făcea eforturi să ne 
ocrotească. Oriunde s-ar găsi, în orice condiții familia își găsește 
echilibrul. Căci ceea ce îmi aduc cel mai bine aminte sunt serile 
lungi de iarnă când bunica ne spunea basme. Era un narator 
înnăscut. Avea vocea, limbajul, gestica necesară pentru a crea vraja 
prielnică oricărui basm. Toată viaţa mea, chiar şi acum la peste şase 
decenii trăite, citesc, ascult şi spun poveşti cu mare plăcere, 
matricea unui astfel de spirit turnându-mi-se atunci, acolo, în 
detenţia din îndepărtatul Bărăgan, unde fusesem trimişi pentru a 
dispare, dar Dumnezeu, Bunul, i-a apărat pe drepţii lui credincioşi 
de toate relele. Pe unii chiar şi de răul de a devenii înrăiţi. 

Viața în Bărăgan era  aspră. Iernile erau geroase, verile secetoa-
se. Apă era o problemă importantă, mai cu seamă în satele nou 
create. Părinții mei săpaseră mai multe puțuri de fântână pentru a 
găsi apă bună de băut  Toate, însă, s-au dovedit a fi sărate. Singura 
apă potabilă se găsea la 5 km de sat. De aceea, una dintre amintirile 
cele mai frecvente din ochii minţii este imaginea mamei aducând 

apă cu două cobiliţe pe ambii umeri (deci patru găleţi) şi alte vase 
în mâini. O adevărată echilibristică pe traseul celor cinci kilometrii 
pe câmp şi prin sat. 

Unele dintre amintiri au semnificaţii profunde, chiar dacă par 
neînsemnate ca fapte. De exemplu, îmi este vie în memoria 
imagistică primul cais înflorit. Unul mic, dar un cais. Nu aveam 
mai mult de patru ani. Pentru copilul de atunci aceasta era o dovadă 
că venise primăvara. Pentru adultul de acum, caisul înflorit în 
primăvară, acolo, înseamnă că oamenii harnici, oriunde ar fi sortiţi 
să trăiască, vor sfinţi locul cu toate câte le-a dăruit Dumnezeu 
traiului pe Pământ, mereu cu gândul spre viitor. Un singur cais în 
floare însemna acolo atât de mult. Când am revenit în Oltenia am 
văzut pentru prima dată cum arată un sat înflorit primăvara. Mi s-a 
părut un peisaj de basm. Culori şi mirosuri multiple, dimensiuni şi 
forme diferite. Începeam să înţeleg care este adevărata viaţă acasă. 
Aşa am descoperit ce înseamnă o nuntă, că fiinţa aceea care poartă 
haine de prinţesă nu este decât tânăra mireasă a unui consătean; în 
Bărăgan căsătoriile se făceau cu o sobrietate şi o discreţie care nu 
semăna deloc a sărbătoare, deseori neştiind despre eveniment decât 
familia restrânsă şi naşii. De asemenea, casele obişnuite din Salcia 
mi se păreau palate cu ferestre imense, pe lângă cea în care 
fusesem nevoită să locuiesc mai mult de cinci ani. 

O dată cu întoarcerea în Oltenia, în februarie 1956, viaţa de 
bărăgănist nu a încetat. Acasă ne aşteptau alte pedepse sau continu-
area celor începute cu peste cinci ani în urmă. Casa ne era ocupată 
de către o familie. Nu una dintre cele mai sărace din sat, dar care 
nu voia să plece şi nici nu era evacuată din proprietatea noastră. Se 
credea îndreptăţită să locuiască acolo, cu drepturi depline, ca una 
credincioasă noului regim, pentru ei darnic, pentru noi opresiv. De 
aceea noi ne-am amenajat o mică cămăruţă, folosită de către 
unitatea militară când a fost încartiruită acolo, drept cocină de 
porci. Am locuit acolo mai mult de doi ani, toţi cei şapte membri ai 
familiei, fără acces la anexe, fără să ni se permită să folosim măcar 
noi, copiii, din fructele grădinii noastre. Domiciliul obligatoriu 
continua sub alte forme, poate mai dramatice, mai greu de suportat. 
Eram bucuroși că nu mai ploua prin acoperiș. Și pentru părinți că 
erau acasă. Când ni s-a permis să întrăm în casă, am găsit totul 
distrus iar pereţii întinaţi cu mizerii umane, chiar şi pe tavan, ca o 
emblemă a mizeriei morale a celor care săvârşiseră acel sacrilegiu 
asupra sfinţeniei casei. 

Spiritele familiei mele au imaculat, destul de repede, totul. 
Munceau, la început cu ziua la alţii, căci noi nu mai aveam nici o 
palmă de pământ. Mi-aduc aminte o întâmplare. Într-o după amiază 
de duminică, bunica m-a dus să-mi arate pământurile sale, cele 
pentru care fusese deportată. Dealul cu vie nobilă, lotul din Legiuiri, 
totul pas cu pas. Când am ajuns la pădure a constatat că fusese 
defrişată şi transformată în teren arabil. Undeva, într-un clin a 
observat teren nelucrat. Nu avea mai mult de 15 m latura mare şi 
aproape 2 m cea mică. Am văzut că tresare şi se precipită să plecăm. 
Eram destul de mare atunci, poate deja mergeam la şcoală, aşa că îmi 
aduc bine aminte multe amănunte, cum este şi faptul că încă nu se 
colectivizase în întregime satul. Am mers tot drumul, cam 2 km, în 
tăcere. Grăbind mereu pasul. Ajungând acasă, ficare ne-am revenit la 
ale noastre. Târziu, după o lună am aflat ce a făcut bunica mea după 
vizita din duminica aceea. S-a întors, a săpat la cazma bucata de 
pământ şi a semănat... lucernă, probabil pentru a nu atrage atenţia. O 
vizitam adesea, când avea răgaz. Totdeauna se aşeza pe marginea 
parcelei aceleia minuscule şi o privea în tăcere. Uneori cu ochii în 
lacrimi. După un timp plecam. La plecare lua un fir de lucernă pe 
care tot drumul îl învârtea între degete, ca într-o derulare de imagini 
multiplicate. Atunci nu înţelegeam mare lucru din toate acestea. Erau 
fapte mărunte, fără mare importanţă. Pentru mine, căci pentru ea, am 
înţeles mult mai târziu, aveau o mare însemnătate. Una covârşitoare 
pentru starea sa interioară – simţul proprietăţii. Oficial fusese 
deposedată de tot, dar ea îşi constituise o moşie de nimeni ştiută, care 
îi alimenta dreptul la pământ. Măcar la o palmă din pământurile ei.

Colectivizarea a fost şi ea o perioadă dură. Nu pentru noi, căci 
fusesem expropriaţi de tot pământul, de vite, de toată averea, când 
ne deportaseră în Bărăgan. Dar pentru tot satul a fost o perioadă de 
mare teroare. Poate la fel de dură ca deportarea noastră. Sigur că 
aveau libertatea de mişcare, dar seară de seară venea “comisia de 
lămurire” să-i convingă să semneze cererea de înscriere în 
Gospodăria Agricolă Colectivă. Nimeni nu voia. Toţi simţeau că 
este o  înrobire pe viaţă. Chiar şi cei mai săraci. Bănuiau că li se 
îngrădea dreptul de a-şi folosi liber forţa de muncă. Aşa s-a şi 
întâmplat iar  rânduiala străveche s-a deteriorat. Cea care le asigura 
nevoile de trai. Gândind acum, ştiu că erau condiţii minime de 
viaţă. Dar toţi trăiau foarte simplu, şi săraci şi bogaţi. Dacă ar fi să 
judeci lumea de atunci după principiile de astăzi nimic nu s-ar 
potrivi cu acea realitate. Cu frumuseţea simplă a vieţii acelei 
perioade. Cu gândirea sănătoasă asupra lumii şi rostului omului pe 
pământ. Nu se tria pentru a mânca. Se trăia dintr-o acceptare a prin-
cipiului muncii ca o datorie de onoare.

Nu vreau să idealizez. Cei care au trăit acele timpuri își aduc 
aminte că au fost şi dintre cei care gândea altfel. Cei care au creat 
comunismul în România. I-am văzut şi eu în acţiunea de colectivi-
zare, iar când rezultatele nu au fost împlinite după planurile lor au 
recurs la măsuri drastice. Eram destul de mare în 1959, ca să-mi 
amintesc foarte bine totul. Veniseră la bunicii dinspre mamă. Eram 
acolo, nu întâmplător, pentru că fiecare, când simţeau că o să vină 

comisia, invitau tot neamul – copii, nepoţi. Când au intrat în casă, 
verişoara mea, de 4 ani, a început să ţipe –“ Nu mă trec la colectiv, 
nu mă trec la colectiv”, striga, repetitiv, ca într-o criză identitară. 
Auzise în casă vorbele şi, cu instinctul copilului, ea înţelesese 
pericolul şi se făcea vocea întregii familii. De moment toţi, sur-
prinşi, am rămas nemişcaţi. De abia când unul dintre cei din 
comisie a pus pistolul pe masă, cu zgomot, fetiţa a tăcut. Sigur nu 
văzuse pistol până atunci, deci nu cred că ştia ce înseamnă acel 
obiect, dar, iarăşi, din instinct a simţit pericolul şi a tăcut. Aşa a 
devenit familia bunicilor membrii în GAC, aşa s-a făcut colectiviza-
rea în toată ţara, de care se speriau şi copiii mici. Aşa s-au convins 
ţăranii să-şi semneze sentinţa – cu pistolul.  Aşa s-a realizat colecti-
vizarea şi toate celelalte aspecte ale comunismului. Aşa se explică 
cele peste 50 de răscoale ale țăranilor, în întreaga țară, împotriva 
colectivizării. Nu s-a vorbit niciodată despre ele. Generațiile de 
atunci le au în amintire, dar realitatea aceasta este păstrată și în 
documente. Folosind cele două surse s-a reușit, după o tăcere de 50 
de ani, să se poată vorbi pentru prima dată despre întreg calvarul 
comunist. Din nefericire, doar s-a vorbit,  puțin de și mai puțini 
oameni. Atât. Comunismul, în adevărata sa față, a rămas în paginile 
arhivelor și în sufletele celor câțiva martori care au mai rămas, de 
aceea a putut să apară și să se dezvolte fenomenul nostalgiei 
comuniste. Dezechilibrat în percepția realității, românul nu este 
ajutat acum să se vindece, prin recunoaștere, ca o problemă de stat. 

Revin la poveste. Când ni s-a permis să intrăm şi noi în GAC, 
ca unii toleraţi, pentru că nu aduceam nici o avere în gospodăria 
colectivă, tatăl s-a angajat contabil la o stațiune de mașini și 
tractoare (un SMT), iar mama şi bunicii au muncit contra unor 
norme de zile muncă, mereu mai puţine decât ale celorlalţi din 
echipă. Mi s-a confirmat acest lucru când s-au desfiinţat, în 1990, 
CAP-urile (Cooperativa Agricolă de Producţie, noua denumire a 
GAC). Unii, care nu munciseră nici 6 ani, aveau peste 20 de ani de 
zile muncă. Nefăcând parte dintre aceştia, părinţii şi bunicii mei au 
muncit cinstit, acoperind, încetul cu încetul, toate neajunsurile 
sociale prin bucuria de a ne vedea pe noi, copiii, împlinindu-ne 
menirea. Eram printre cei mai buni elevi ai şcolii, uneori chiar cei 
mai buni, aşa încât datorită nouă nu reuşeau să fie  promovaţi cei ai 
comuniştilor declaraţi, cei din sistem. Deja de când am fost la 
grădiniţă (încă nu ne primiseră în colectiv), la ora mesei de prânz, 
stăteam singură într-un colţ şi mâncam dacă aveam pachet de 
acasă, toţi ceilalţi primind o masă caldă, destul de consistentă 
pentru vremurile acele, poate tendenţios îndestulătoare. Erau 
modalităţi evidente de a ne aduce aminte permanent că vom 
rămâne, mereu, nimic altceva decât nişte paria, în afara ordinii 
comuniste. Chiar cu câteva zile înainte de declanşarea evenimente-
lor din decembrie 1989,  anatema chiaburoaica  mi-a fost strigată 
de un coleg, ajuns ulterior deputat în parlamentul democratic. N-am 
semănat cu ei şi, poate, nu o să semănăm niciodată. Mi-aduc 
aminte că peste grădina noastră din Salcia, în spatele casei, se 
revărsau crengile unui păr rotat, mare şi frumos, din grădina 
singurului nostru vecin de gard. Avea nişte pere mari şi frumoase. 
Parfumate. Multe cădeau în grădina noastră. Ştiam cât sunt de 
gustoase pentru că ne dădeau ei deseori, dar niciodată nu am luat 
dintre cele căzute la noi. Totdeauna, dar totdeauna le strângeam şi 
le aruncam peste gard. Nu mă vedea nimeni, eram copil, dar 
niciodată nu am făcut altfel. Ştiam că ce nu este al nostru nu se 
însuşeşte. Nici racilele comunismului nu mi-au schimbat atitudinea. 
Şi am fost răsplătită pe măsură. Nu sunt bogată, dar Dumnezeu m-a 
ajutat să am mai mult decât eu mi-am dorit. 

Povestea este mai lungă, cu voia dumneavoastră o vom continua 
în episodul următor. Vă mulțumesc că o acceptați. 

/ Bărăganul, o rană încă deschisă (II)Maria BĂLĂCEANU
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Sculptura lui Brâncuşi conduce spre o artă a templului. Nu 
sunt întâmplătoare „comemorările”, nici proiectul „oval” 
(templu) pentru maharadjah. De fapt, oricare sculptură este 

un loc ales, o concentrare a fiinţei/duhului, una care trimite la 
rugăciune. Însuşi Brâncuşi puncta această funcţie de accedere, de 
suprafiresc ale formelor sale, identice unui locaş sfânt: „Statuile mele 
sunt ocaziuni ale meditaţiei. Templele şi bisericile au fost şi au 
rămas întotdeauna lăcaşuri ale meditaţiei”. Rugăciunea din Buzău 
fixa chiar o funcţie propriei sculpturi. Locul nu este nici el 
întâmplător, dar locul devine şi sculptura în materia ei, deodată 
suflată în spirit. Formele create de Brâncuşi au duhul în ele, sunt 
repetitive, cu reeditarea momentelor dintâi. De aici şi elementul 
cosmogonic prezent în fiecare tip, motiv, variantă. Transcendenţa se 
manifestă în figurile chtoniene în chiar clipa luminii, al situării în 
interval.

Sentimentul de seninătate nu vine numai din frumuseţea formală, 
ci şi din forţa/ emanaţia simbolurilor. La Târgu Jiu, de pildă, suişul 
Coloanei... exprimă culminaţia rugăciunii, după ce pământul transfi-
gurat (Masa...) a redat circulaţia cadranului/ sanctuarului astrelor, iar 
omul s-a redat (eminescian), identificat, sieşi. Templul Iubirii, ca şi 
ansamblul gorjean,  este un topos al intervalului. Rugăciunea ar fi 
fost, aici, însoţită de plutirea păsărilor în circuitul „ceresc” al formei 
ovalizate, cât şi de momentul columnar al luminii de sus, care cobora 
în „adânc”, dacă folosim un termen eminescian. Trigemenea este 
realizată în sensul transcenderii din adâncurile pământului pe poarta/ 
cumpăna viaţă şi moarte până la capul axului columnar, în circuit. 
Complexul indică chiar un traseu al fixării Centrului, cu momentele 
unei procesiuni (marcată cu un element sculptural), terminată prin 
urcarea pe „locul înalt”. Ansamblul cinsteşte morţii printr-un ritual de 
trecere, permanenţă, dar evidenţiază şi „nunta”, întregirea de dincolo, 
ca în cunoscuta poemă eminesciană  Din noaptea. Moartea iniţiatică 
din Mioriţa sau cea din Odă (în metru antic) are corespondente în 
sculptura brâncuşiană. Iar „osia” sculpturilor de la Târgu Jiu se 
desfăşoară, ca şi axele imaginilor eminesciene, pe orizontală, pe 
verticală, dar şi circular, construind universul ovoidal, cu poarta-întâl-
nire, intersecţie viaţă-moarte, cu circularitatea solar-chtoniană a 
Mesei, cu verticalitatea Coloanei…, la care jumătatea rombului de jos 
se uneşte cu cea de sus, în reversibilitate. Înăuntrul ansamblului se 

sugerează, sunt implicate mişcări, identice acelora care ar fi avut loc 
în templul indian (ghemuire, formule de expresie „magice”, coborârea 
şi urcarea luminii/ pasăre/ orificiu, crucificare, circularitatea zborului 
pe albastrul interior, etc.). 

Astfel, sculpturile brâncuşiene conduc la meditaţie, sunt concen-
trate în sine, şi prin forma lor. Sunt pe o cale spre perfecţiune (de 
unde şi atenţia acordată locului lor de amplasare), şi doar primul 
nostru cronicar şi primul mare poet (Dosoftei) au dat, ca şi cioplirea/ 
şlefuirea străveche, o expresie pe măsura materialului unui conţinut 
sacru. Oricare ar fi tăietura, polizarea, turnarea în metal, spiritul 
triumfă asupra materiei. Materialul cu care lucrează Brâncuşi este 
interiorul său, asemenea lumii dintâi a strămoşilor; formele vin 
dintr-un subconştient colectiv, deja scos la lumină în arta populară. 
Dacă lemnul rămâne reperul în care lucrează Brâncuşi este pentru că 
sculptorul s-a fixat în tradiţie, cum percepem şi arta de a muri în 
Mioriţa sau Meşterul Manole, în Tinereţe fără bătrâneţe sau în opera 
eminesciană. Este învăţătura celui „pururi tânăr” înălţându-se la 
„steaua singurătăţii”, trecut prin „strângere de braţă”, „suferinţă 
dulce”, sărut, unitate oculară etc., învăţătură deja proiectată în lemn, 
picturi, ţesături, poezii populare. Similitudinile cu arta neagră în cazul 
lui Brâncuşi indică, de fapt, întâlniri fireşti ale multiplului păgân 
existent în arta primitivă, în genere. O trăsătură a sculpturilor, care 
vine tot din acest multiplu originar, este reversibilitatea. După 
Cuminţenia pământului – Sărutul, după Sărut – Poarta Sărutului, 
după Muza adormită – Începutul lumii, după Începutul lumii – 
Pasărea în văzduh, în circularitate. 

Chipurile de femei tind spre ghemuire, circuit în sine. Domnişoara 
Pogany indică, în ovoidul integrator, adâncirea în sine, rugăciunea, 
meditaţia din abisuri curgătoare ontologic, după cum şi ochiul ei este 
unul cosmogonic (cu adâncul şi lumina deodată, ca ochiul 
Luceafărului). Că pe lateralele Porţii… aflăm expresia cea mai înaltă a 
motivului este limpede. Ochiul este un „Sărut”/cuplu adus în starea de 
simplu/unu, o formă ovală, cu circuitul celor două elemente în interior, 
cum cercurile apei la Eminescu indica tot un moment de concentrare, 
ovoidal, făcător. Şi la Brâncuşi motivul cuplului, de altfel, e constant, 
fie că Adam şi Eva se înalţă, fie că ochiul-nuntă redă circularitatea, 
androginia în cele din urmă, yin şi yang, clepsidra-meditaţie lângă altă 
clepsidră, romboid în romboid, chip în fluiditate, suprafeţe polizate 
întru reflexie/ iluminare. Până şi o Pasăre din marmură neagră conţine 
lumina, ceea ce aminteşte „lumina de-ntunerec” a Ondinei. 

Şi axele sunt interşanjabile (Coloană – ovoid, în cele din urmă). 
Iar multiplicările, reluările, variantele, tipurile constituie indici ai 
formelor circulare într-un timp şi spaţiu continuu. Sărutul naşte alt 
Sărut, un Cap... , de fapt, altul, Măiastra – altă Pasăre... , ochiul – alt 
ochi-cuplu. Axele sunt simultane în templu, din moment ce la capul, 
orificiul, „craniul”, lumina transfigura, totaliza, într-un moment de 
echilibru (amiaza), viaţa şi moartea laolaltă, ca în nunta-moarte de pe 
Poarta sărutului, identică oricărei clipe de revelaţie, „clipă suspenda-
tă” a fiecărei sculpturi brâncuşiane, dintr-o dată emanând dinăuntru 
spre afară (şi invers), la fiecare privire, calcul, măsurare, delimitare, 
amplasare etc. E momentul rugăciunii, transcenderii, purificării, 
plutirii în Interval. Şi Narcisul e la fel de fluid în sine, ca şi 
Principesa X, Muza..., Domnişoara Pogany, ca oricare ovoid (până şi 
cel orfic, reprezentând ciocul tăiat oval, şi luminos, al Păsării în 
văzduh), ca toate liniile/ striaţiile, semicercurile în continuitate 
ş.a.m.d. Asemenea „orizont indefinit” este sugerat de Brâncuşi în 
moduri diferite: de la capetele Peştelui, lungindu-se continuu într-un 
interior fluid, la semicercurile sărutului ocular de pe lateralele 
Porţii..., tensionând aproapele pentru departe, ca şi chemările emines-
ciene. Reversibile sunt şi elementele complementare: ochiul bombat 
– ochiul gol, de pildă, dovadă că pot fi alăturate nu numai fotografic, 
ci şi în sculptura de tip Socrate sau Budha. O cumpănă, ca cea 
proiectată pentru Fântâna lui Haret, e similară cu oricare aplecare, 
arcadă, ghemuire, încordare, curbare etc., prezente în multele sculp-
turi ovoidale, investite cu atributul plutirii, nu departe de „steaua 
plutitoare” din poemele lui Eminescu. Viaţa şi moartea (ca toate 
opusele) sunt într-o circulaţie continuă, fapt dovedit şi de funcţia unor 
„monumente” brâncuşiene, cea de slăvire a morţilor, la care sculptorul 
adiţionează întotdeauna şi motivul erotic, nunta. Hora (lanţul, centura, 
brâul arhitravei) „săruturilor” de pe Poartă... e trasă într-un timp 
ceremonial, înglobator, înţepenit doar în piatră, ca „limba neclintită” 
din Se bate miezul nopţii de Eminescu. Ansamblul de la Târgu Jiu 
include viaţa şi moartea, starea de reculegere întregeşte cuplul re-unit 
care se poate înălţa mereu şi mereu, chiar „dincolo de mormânt”. 
Unitatea eternizează. Ochiul tot mai „singur”/ unit de pe laterale, cât şi 
braţele sau picioarele-semicercuri de pe arhitravă, dau o prezenţă 
unitară, o identitate din multiplii ei, fie şi „stilizaţi”. Chiar Măiastra 
dintâi stă pe un soclu-sărut; se indică trecerea îndrăgostiţilor, ca şi în 
Poarta sărutului, într-un „dincolo” de a fi. Săruturile şi Măiastra, tot 
mai subţiată în celelalte tipuri de pasăre trecute în „văzduh”/ unitate se 

dez-limitează, dând liniştitoarea „cumpănă a gândirii”, echilibrul 
zborului, iubirii, totalizării. Brâul de braţe de pe Poartă… fac perechi-
le demne de alegorica nuntă mioritică; lumescul e în echilibru cu 
sarcofagul, continuitate în discontinuitate, altfel spus ciclicitatea este 
surprinsă de plutirea de jur-împrejur a curbelor înlănţuite (ca şi a 
braţelor la Săruturile... independente sau a celor decuplate şi înghiţite 
de ovalul Domnişoarei Pogany), în ciuda segmentării. Prezenţa 
continuă a morţii ar trebui să articuleze dezacordul, atât în poezia 
eminesciană, cât şi în sculptura brâncuşiană, dar şi una şi cealaltă au o 
stare de armonie dată tocmai de re-facerea continuă a întregului în 
imagini simple, care cuprind opusele, înglobează multiplicitatea, sunt 
„complexe”. Când Brâncuşi restrânge, reduce (?) elementele, fie şi la 
nivelul striaţiilor, liniilor, curbelor etc. contribuie, de fapt, la configu-
rarea unui arhetip formal. Ideea de cuplu nu este demolată nici de 
stilizarea din ce în ce mai accentuată de pe arhitravă, nici de concen-
trarea formei oculare pe lateralele Porţii... , nici de deplasarea 
ne-anatomică a braţelor. Între Săruturile bust şi cel din Montparnasse 
diferenţa la vedere (prezenţa/ absenţa picioarelor ghemuite) nu 
conduce la senzaţia mutilării. Perechea nu-i constituită din indivizi 
anume, ci de un cuplu prim, şi într-un caz şi în celălalt. Problema este 
că sărutul-clipă opreşte timpul pentru a transfigura perechea, ca să-l 
facă să curgă din nou, re-întregit. Cum spune Eminescu: „Că de-i 
vremea bună, rea / Mie-mi curge Dunărea”. 

În cealaltă parte a complexului oltenesc, cele două tăblii/ mese de 
piatră, cât şi scaunele/ semicercuri re-fac un circuit infinit, un sus şi 
un jos, tot la nivel de principii. Aşezarea din două părţi trimite la 
aceleaşi perechi universale, prezente de la Eminescu încoace în tot 
ceea ce înseamnă tensiune în univers. De fapt, toate piesele ansamblu-
lui-templu de la Târgu Jiu, conduc la o artă a rugăciunii cu viziunea 
morţii în ea, acea „gândire nefiinţată”, axă, sacrificială trecere, 
moment al „miezului nopţii”, echilibru, dat de Poarta sărutului. 
Ultimul element-coloană impune în această arhitectură un ritm 
accelerat cu o înălţare/ mişcare repetată şi o coborâre la fel, ca, de 
altfel, la orice arbore de trecere, la oricare axis mundi în atât de multe 
variante: Sărutul, Păsări, Domnişoara Pogany, Torsuri, Adam şi Eva, 
Leda etc. Dacă ovoizii orizontali sunt văzuţi ca mişcări circulare, în 
care înălţarea şi coborârea sunt incluse, se poate spune că Brâncuşi 
face re-prezentabil infinitul pe orice direcţie. Între Pasăre şi Peşte, 
între Începutul lumii şi Principesa X există un circuit evident, un dus 
şi întors, tocmai pentru că funcţionează ca multiplii ai unei singure 
„forme”. De altfel, nu întâmplător, fluiditate şi fixitate lucrează la 
Peşte, Muză, Prometeu, Domnişoara Pogany, Leda, Ţestoasa etc., 
forme ovoidale conţinând elemente care circulă între ele, cum ar fi 
detaliile (cap, ochi, braţe, piept, pântec), fie detaşate, unicizate, din 
întreg, fie înglobate. În ce priveşte figurile repetiţiei, acestea au rolul 
de a fluidiza staticul, de a conduce fixitatea spre mişcare (romboidul 
la Coloană, de pildă, scaunele, la Masa tăcerii, ş. a.). Tot datorită 
repetiţiei, elemente ale Sărutului, pe arhitravă multiplul străvechi, 
sunt înglobate cercului, brâului, unului, prin urmare. Chiar şi tăblia de 
piatră (Masa tăcerii) adăugată peste alta, conţine mişcarea în nemiş-
care. Însăşi multiplicarea triunghiurilor în interiorul templului indian 
proiecta plutirea păsărilor în ceasul anume, venit pe orificiul-lumină-
creastă (o trimitere, parcă, la versul eminescian: Pot să renviu luminos 
din el ca pasărea Phoenix). Şi Fântâna lui Haret viza reflectările. 
Creasta Cocoşului este ea însăşi o imagine a repetiţiei, variantele 
Săruturilor..., Păsărilor... etc. , invită la prima zi, la unitatea în 
varietate, ş. a. m. d. 

Fără sfârşitul este efectul multor sculpturi; ondulaţia/ spirala 
proliferează şi e o constantă a unui limbaj sacru într-un loc cu 
rugăciunea/spiritul înăuntru. Faptul că la Târgu Jiu Brâncuşi a pornit 
de la ideea Coloanei... şi a mai realizat încă două piese, succesiv, 
arată că o „cale” se impunea, compusă din trei elemente, pe trei axe, 
întrucât Centrul le conţine şi se conţine, meditativ. E realizată aceeaşi 
formulă a Intervalului, după Eminescu, de fapt. Astfel, „primul pas”, 
iubirea şi moartea sunt învăţate pe linia celor trei imagini-sculpturi 
definitive, proiectând o naştere a sacrului în trei paşi tridimensionali. 
Jumătăţile romboidale din Coloană... indică tot o polaritate; începutul 
şi sfârşitul stau pe aceeaşi axă, într-o simultaneitate care conduce la 
infinităţi, aşa cum Masa tăcerii poate fi începutul, dar şi capătul Căii, 
cu cele trei momente ritualice incluse în ansamblul-templu. Prin 
urmare, jumătăţile fixează circuitul, întregirea vizual-vizionară pe 
scara/columna facerii, ca o reiterare fixată în oricare ceremonie sacră. 
Jumătate de cupă peste jumătate de cupă, la scaunele Mesei tăcerii, 
gemelarităţi spate în spate, sunt nu doar imagini ale meditaţiei, 
condensării gândirii angelice, dar şi clare simboluri ale circularităţii. 
Coloana... poate repeta, din romboid în romboid, acelaşi mesaj/
înălţare a privirii către stea din opera eminesciană. În plus, cercurile 
Mesei…oglindesc, la fel ca elementele fluidizate, aceeaşi axă dina-
mic-circulară a sculpturilor ovoidale. Meditaţia e starea acestor figuri 
ale Intervalului. Am văzut sculpturile rugându-se…

Viorica RĂDUŢĂ / Am văzut sculpturile rugându-se. Templul, imagine a Intervalului
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Plecările repetate ale lui Constantin Brâncuşi din Hobiţa, 
copil fiind, au fost numite de majoritatea biografilor săi 
„fugi de acasă”, fapt care nu este însă valabil decât 

pentru primul său „act de independenţă”, care a avut loc în anul 
1883 – la vârsta de şapte ani! – când părăseşte satul natal „pentru 
a pleca în lume” (Brezianu, p.15), dar pentru scurt timp, doarece 
mama sa, Maria, îi dă de urmă şi îl aduce înapoi. 

V. G. Paleolog (apropiat al artistului şi primul său biograf) 
relatează că după a doua sa „fugă” la Târgu-Jiu, Brâncuşi a reuşit 
să se angajeze ca ucenic („băiat la învăţătură”) la boiangiul Ion 
Mosculescu. Acolo, pe lângă deprinderea meşteşugului, primeşte şi 
„cea dintâi palmă stăpânească zdravănă, de văzu verde curat şi 
stelele pe cer” (Paleolog, p.32). 

Barbu Brezianu datează această „fugă” în anul 1887 (Brezianu, 
p.15). Menţionez aici că însuşi Brâncuşi nota, în două schiţe 
autobiografice: „în 1887 la etatea de 11 ani a plecat din sat 
cutreeră ţara timp de 6 ani fără să dea de veste” (apud Lemny, 
Velescu, p.43); „1886 – premiere fug martie aprilie 1887 moscu” 
(apud Lemny, Velescu, p.58).

 Petre Pandrea (prieten cu sculptorul, pe care l-a vizitat la Paris 
şi Bucureşti în perioada 1927-1939) ne spune că Brâncuşi, rămas 
orfan de tată, a plecat la vârsta de 11 ani „spre procopseală, încins 
cu bete şi cu opinci drept încălţări. Nu-i lipseau căciula de astra-
han şi cămăşile înflorate cu arniciuri. S-a hrănit singur şi a învăţat 
multe meserii: ajutor de crâşmar, ebenist, tâmplar, sobar, spălător 
de vase, contabil. Ajuta băneşte pe Muica lui, pentru a creşte, 
înzestra şi mărita surioara” (Pandrea, p.20). El face şi menţiunea 
că „După ucenicia lemnului la Hobiţa, micul Costache a trecut, la 
vârsta de 11 ani, la ucenicia culorilor... Vocaţia naturală sau 
hazardul l-au îndreptat pe micul Brâncuşi spre drumul boiangeriei 
din Târgu-Jiu. N-a stat prea mult, fiindcă meşterul i-a tras o palmă 
şi ucenicul era orgolios şi ţâfnos” (Pandrea, p.65-66).

Al. Buican (care consideră cartea sa despre Brâncuşi „Prima 
biografie completă aparută în al cincizecilea an de la moartea 
artistului”) nu este de părere că a doua plecare la Târgu-Jiu ar fi 
fost o „fugă”, deoarece a fost făcută cu consimţământul mamei şi 
bunicii sale. Deoarece Costache „nu mai vrea să ştie de clasa a 
patra, pentru cele două Mării este clar că nu acesta e drumul lui şi, 
în fine, în primăvara anului 1887, pe la sfârşitul lui martie, îşi dau 
consimţământul ca băiatul, care abia a împlinit unsprezece ani <să 
plece în lume>” (Buican, p.35). La boiangerie „Contactul zilnic cu 
culorile stimulează şi simţul frumosului... Munca este însă grea şi 
manipularea vopselelor şi diluanţilor îi arde mâinile. Aici şi acum 
Costache ia şi primul contact cu pedagogia uceniciei care constă în 
<bătaia> tradiţională. Acest tratament va avea asupra copilului 
mândru un efect de lungă durată. Va sta câteva luni la Mosculescu, 
însă neliniştea lui interioară îi spune că trebuie să plece mai 
departe. Acest mai departe va fi o <cafenea>, proprietatea lui 
Costică Doitescu, unde băiatul va face, pentru un scurt timp, pe 
chelnerul” (Buican, p.36).

Brâncuşi revine apoi acasă: „după interludiul de la <cafenea-
ua> lui Doitescu, în anul următor, în mai 1888, Costache se 
întoarce în sat la Hobiţa, unde stă peste vară. Din toamnă, se 
adăposteşte pe lângă frate-său, Ion, <Chişnea>, la Peştişani, în 
umila lor prăvălie... Îl va ajuta pe Ion şi va rămâne acolo până în 
anul următor, când, spre sfârşitul iernii, în martie, poate în fine 
pleca spre Craiova” (Buican, p.36).

O altă informaţie privind ucenicia în boiangerie a lui Brâncuşi 
este furnizată şi de la învăţătorul D. Pupăză din Dobriţa, într-o 
expunere din 2 aprilie 1959: „Fiind băiat de prăvălie, adică ucenic 
la boiangeria lui Ion Mosculescu din Târgu-Jiu – aşa după cum ne 
spune d-nul Max Culcer din Dobriţa, care şi-a făcut studiile la 
Paris şi l-a cunoscut îndeaproape pe Brâncuşi – dar unde nu a stat 
decât atât cât a înţeles combinarea culorilor şi a plecat mai 
departe, mereu în căutare de noi drumuri” (apud Udrişte). 

În opinia Elenei Udrişte, Constantin Brâncuşi avea să intre ca 
ucenic la boiangeria lui Ion Mosculescu „îndrumat desigur de 
fratele său mai mare Ion, zis Chijnea (frate după tată), tot un fel de 
negustoraş stabilit în Peştişani, care, având în vedere că stăpânul 
boiangeriei era originar din Topeşti, sat în apropiere de Peştişani şi 
Hobiţa, e de presupus că se cunoştea bine cu acesta” (Udrişte).

Întrebarea la care nu au răspuns însă biografii de seamă ai lui 
Brâncuşi este următoarea: Unde se află situat edificiul în care a 
funcţionat boiangeria lui Ion Mosculescu în Târgu-Jiu? Acest 
răspuns ni l-a dat din fericire Elena Udrişte, fostă director al 
Muzeului Judeţean de Istorie „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-
Jiu, într-un articol publicat în 1993, în ziarul „Gorjeanul”. 

Elena Udrişte face următoarele menţiuni privind descoperirea 
sa: „Deşi deţineam informaţia despre patronul unde Brâncuşi a 
învăţat boiangeria, ani de zile nu m-am putut pronunţa în ceea ce 
priveşte identificarea clădirii, întrucât pe parcurs îşi schimbase de 
mai multe ori proprietarii. O consideram dispărută. Abia anul 
acesta, printr-un fericit concurs de împrejurări, având posibilitatea 
să studiez unele documente ce au aparţinut ultimilor proprietari, 

precum şi pe baza unor mărturii ale vechilor târgujieni am reuşit 
să descopăr acest obiectiv. În acest context, aduc călduroase 
mulţumiri doamnelor Maria Ceauşu, din Drobeta Turnu Severin, 
Minodora Golumbeanu şi Maria Blendea, din Târgu-Jiu, precum şi 
domnului Alexandru Meculescu, din Târgu-Jiu” (Udrişte).

Aflăm din articolul respectiv că boiangeria funcţiona într-o 
clădire care încă există şi se află chiar în centrul oraşului, pe str. 
Victoriei, colţ cu str. M. Eminescu (adresa actuală este Str. 
Victoriei, nr. 32). Dacă în anul 1993 „clădirea se află în proprieta-
tea Statului, prin despăgubire” (Udrişte), acum casa are proprietar, 
este închiriată şi în ea îşi desfăşoară activitatea o covrigărie. La 
începutul secolului XIX casa adăpostea o prăvălie ce „aparţinea lui 
Pană Gălbinicea, pe la mijlocul secolului o găsim în proprietatea 
lui Nicolae Gălbinicea, fiul celui dintâi, apoi trece în proprietatea 
lui Dumitru Marinescu, cojocar, căsătorit cu Dumitra, iar după 
decembrie 1882, când fiica lor Ecaterina, se căsătoreşte cu Ion 
Mosculescu, ei o dau zestre acestora, din lipsă de moştenitori pe 
linie bărbătească. Ion Mosculescu, pe care îl găsim în actele de 
stare civilă şi sub numele de Moscu, era de baştină din satul 
Topeşti, ca fiu al lui Ion şi al Saftei. Localnicii îi spuneau în mod 
obişnuit Moscu sau chiar Muscu... Siliştea primită ca zestre de Ion 
Mosculescu începea din str. Victoriei, unde se afla prăvălia şi 
locuinţa cu geamlâc şi se continua până în actualul bulevard C. 
Brâncuşi, pe traseul căruia, până la sfârşitul secolului trecut, 
curgea un braţ al Jiului, Jiul cel mic sau Iazul morilor – sursă de 
apă benefică pentru meşteşugul boiangeriei” (Udrişte).

După cum scrie Elena Udrişte, la nivelul anului 1993 clădirea era 
şi „Singura <prăvălie cu boltă> care ni s-a păstrat până în prezent 
– scăpată ca prin minune de furia demolărilor” (deoarece până la 
revoluţia din 1989 clădirea a fost vizată în acest sens). Din informaţi-
ile pe care le-am obţinut recent, am înţeles însă că nu se mai păstrea-
ză apectul boltit al tavanului clădirii, aceasta suportând probabil în 
timp unele modificări ale elementelor sale de construcţie.

Astfel de case au apărut în urbea noastră ca o protecţie împotri-
va numeroaselor incendii, care afectau un grup de locuinţe sau 
chiar câte un cartier întreg, deoarece în Târgu-Jiul de început de 
secol XIX casele erau construite în majoritatea cazurilor „din lemn, 
acoperite cu fân şi cu coceni, foarte puţine din zidărie groasă din 
piatră şi cărămidă, cum erau casele boiereşti, bisericile şi unele 
prăvălii din centru, dar şi acestea acoperite cu şindrilă... Pentru a-şi 
feri mărfurile de flăcările mistuitoare, negustorii mai cu dare de 
mână îşi construiau tavanele prăvăliilor din zidărie în formă de 
boltă, aşa cum sunt construite bolţile bisericilor, ardea acoperişul, 
dar bolta apăra interiorul. Negustorii care posedau asemenea 
prăvălii se mai numeau şi <boltaşi>; pe atunci se putea auzi curent 
expresia: <mă duc la bolta lui... să fac cumpărături>. Cu timpul, 
numele de boltaş a devenit nume propriu – Boltaşu” (Udrişte).

În ceea ce priveşte casele din sec. XIX aflate la sud de actuala 
stradă Mihai Eminescu, ştim de la istoricul Alexandru Ştefulescu 
(în lucrarea sa „Istoria Târgu Jiului”) că „aici existau şatre ţigă-
neşti, acoperite cu paie şi coceni” (apud Duguleanu et al, p.389). 
I. Duguleanu găseşte o confirmare a acestei realităţi  în 
Recesământul din anul 1899 în care se „face precizarea că la acea 
dată locuiau aici cărămidarul Petrovici Cristea şi zidarul Nicolae 
Dimitrovici, amândoi supuşi turci şi veniţi de la sudul Dunării în 
căutare de mai bine pe meleagurile noastre” (Duguleanu et al, 
p.389).

Sorin BULIGA / Brâncuşi la boiangeria lui Ion Mosculescu din Târgu-Jiu
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Profilul prăvăliei lui Mosculescu era boiangeria (se vindeau 
însă şi articole de cojocărie), o îndeletnicire foarte rentabilă în 
trecut, deoarece gorjenii aveau obiceiul să îşi decoreze casele cu 
ţesături de interior (scoarţe, chilimuri, macaturi) şi să poarte 
vestimentaţie populară, ţesută şi cusută din lână şi arniciuri de 
diverse culori. În casele boierilor şi negustorilor înstăriţi existau 
chiar încăperi destinate ţesutului în gherghefuri a renumitele 
covoare olteneşti, divers şi viu colorate, cu motive geometrice, 
floristice şi zoomorfe, aşa cum ar fi romburile, „pomul vieţii”, 
păsări măiestre, care se regăsesc şi în opera brâncuşiană.

În lucrarea „Târgu-Jiu: Case, oameni, destine”, Ion Duguleanu 
prezintă clădirea şi pe cei care au locuit-o: „La întretăierea 
străzilor Victoriei şi Mihai Eminescu se mai păstrează încă o casă 
aproape nemodificată faţă de data construirii şi la fel de veche ca 
şi veacul trecut... Din lecturarea lucrării  lui Alexandru Ştefulescu 
consacrată istoriei Târgu Jiului şi a hărţii care o însoţeşte am putut 
stabili că la jumătatea secolului XIX, terenul aflat la sud de sediul 
fostului tribunal a aparţinut lui Pană Gălbinicea. Autorul citat nu 
dă şi alte detalii astfel încât ne limităm şi noi doar la această 
informaţie. În documentul cartografic din anul 1877, amintit de 
noi şi cu alte prilejuri se face menţiunea că în acel an exista aici o 
casă de locuit proprietatea lui Dumitru Marinescu Cojocaru. Chiar 
dacă nu am putut observa actul de dotă al Ecaterinei, fiica acestu-
ia, atunci când s-a căsătorit cu Ion Mosculescu credem că imobilul 
respectiv a fost constituit ca dotă acestei familii. La sfârşitul 
secolului XIX, în mai multe documente şi acte de stare civilă se 
face menţiunea că acest imobil aparţinea acum lui Ion Mosculescu. 
Ştim cu certitudine, după coroborarea unor informaţii obţinute 
pentru alte case şi persoane, că această casă care a aparţinut negus-
torului Ion Mosculescu este una şi aceeaşi cu casa pe care o 
descriem noi acum. Credem că acest imobil a fost ridicat în jurul 
anului 1875 şi când afirmăm aceasta o facem raportând stilul 
construcţiei la alte imobile cărora le cunoaştem cu exactitate anul 
construirii... Imobilul era construit din cărămidă, pe o temelie 
joasă din piatră de râu. Şarpanta şi planşeele sunt din lemn iar 
învelitoarea acoperişului este din tablă. Încălzirea casei se făcea cu 
lemne de foc în sobe de teracotă iar pardoselile erau din scândură. 
În anul 1911 Ion Mosculescu avea montată deja la casă instalaţia 

electrică el figurând în acel an ca abonat al Uzinei Electrice. Spre 
Strada Victoriei, cu ieşire la acestă stradă, se aflau o cameră şi o 
magazie care serveau drept prăvălie. La faţada dinspre strada 
Eminescu se aflau alte trei camere ridicate pe trei pivniţe din 
piatră. Se ajungea aici urcând o scară de lemn şi apoi dintr-o sală 
închisă cu geamlâc din lemn se putea pătrunde în cele trei camere. 
Nu am remarcat elemente arhitectonice deosebite la această clădire 
care azi impresionează doar prin vârsta ei, deja centenară” 
(Duguleanu et al, p.383,384,385).

În anul 1930 casa intră în proprietatea învăţătorului C. Dobrescu. 
Înainte de acesta „casa şi prăvălia erau închiriate de către fostul 
proprietar familiei Barbu Buşe şi la fel au rămas până în anul 1948... 
El a decedat în Târgu Jiu în anul 1961. În toată această perioadă, 
Barbu Buşe a avut aici o librărie în camera dinspre strada Victoriei 
iar restul de trei camere au servit drept locuinţă pentru familia sa... 
După anul 1948, camera de la stradă şi-a păstrat destinaţia de 
librărie şi papetărie până după anul 1990 când aceasta s-a închis şi 
locul ei a fost luat de alte activităţi comerciale. În camerele dinspre 
vest au locuit în continuare membrii familiei Buşe până în anul 
1974” (Duguleanu et al, p.385).

Ion Duguleanu ne prezintă următoarele date despre constructo-
rul şi primul proprietar al casei, Ion Mosculescu: „Era născut în 
comuna Topeşti în anul 1854 în familia lui Ion şi Safta Marica şi 
încă din tinereţe s-a ocupat cu negoţul. În anul 1882 s-a căsătorit 
cu Ecaterina Marinescu. L-am întâlnit în toate evidenţele întocmite 
în primul deceniu al secolului XX ca alegător al acestei camere. În 
anul 1914 figura şi cu principala activitate comercială pe care o 
desfăşura, aceea de negustor de produse din bumbac. În lucrarea sa 
<Biografii sentimentale> doctorul Constantin Lupescu îşi amintea 
că în magazinul acestuia se vindeau mărunţişuri şi vopsitorie. 
După primul război mondial numele lui nu mai apare în evidenţele 
Camerei de comerţ, fapt care, coroborat şi cu împrejurarea că în 
acei ani casa s-a vândut ar putea însemna că negustorul Ion 
Mosculescu a decedat acum... Urmare a prestigiului de care se 
bucura a fost ales de către locuitorii oraşului să-i reprezinte în 
Consiliul Local. A fost membru în acest consiliu în anii 1896-1898 
şi 1901-1902” (p.387).

Fără îndoială ca acestă clădire – numită „Casa Ion şi Ecaterina 

Mosculescu” – are o deosebită importanţa istorică, prin vechimea 
ei, prin faptul că a rămas aproape neschimbată de aproape 140 de 
ani şi pentru că a fost considerată (în 1993) singura „prăvălie cu 
boltă” din oraş. 

Având însă în vedere că marele artist român şi universal, 
Constantin Brâncuşi, creatorul sculpturii moderne, a avut aici 
prima ucenicie a vieţii sale, consider că este imperios necesar de a 
recupera acest episod important, ce ţine atât de viaţa sculptorului 
gorjean cât şi de istoria culturală a Târgu-Jiului, prin plasarea unei 
plăcuţe pe care să fie trecută informaţia respectivă (aceasta ar 
putea avea următorul text, redus la esenţă: În această clădire a 
funcţionat boiangeria lui Ion Mosculescu în care marele sculptor 
român Constantin Brâncuşi a fost ucenic în anul 1887, la vârsta 
de 11 ani).

 (Notă: îi mulţumesc călduros pe această cale domnului 
profesor Iancu Popescu, în primul rând pentru faptul că mi-a pus 
la dispoziţie articolul Elenei Udrişte, dar şi pentru abnegaţia 
domniei sale privind reconstituirea acestui moment din viaţa lui 
Constantin Brâncuşi la Târgu-Jiu).
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Lazăr  POPESCU / Cenuşă şi eter (1)
-roman-

Întoarcere în Valea Frasenului

 „Ştiu ce este timpul , dar nu ştiu 
să vă spun .” 

(Sfântul Augustin)

Ce poate fi eu, dragă Vlăduţ? Nu mă refer aici nici la 
maya, la iluzie, la fenomenal, la egoul ce trebuie 
anihilat în favoarea nemuritorului sine! Sine care-i, de 

fapt, spirit… Stai puţin! Da, eu mă refer aici la subiect… Asta 
vreau să spun. Eu pot fi altfel decât subiectiv? Nu eu îmi reprezint 
lumea? Ba da, eu. Dar dacă eu nu văd o bacterie sau un virus, asta 
nu înseamnă că acestea nu sunt… Ştim. Ştim, da… Eu pun 
problema altfel: există obiectiv? Parcă nu prea… Nu eu creez 
lumea cumva? Tulburătoare e teoria cuantică, Vlăduţ! Dar tocmai 
ea se pare că ne confirmă spiritul… Am citit undeva că Einstein 
era oarecum înfricoşat. E locul unde ştiinţa se întâlneşte cu 
şamanismul. Nu, Vlăduţ?

Reiau. Aşadar, cum spunea cineva, dacă există fiinţă în sine şi 
timp în sine, ce poate însemna în sine? Iar ajungem la sine… Ne 
învârtim oare în cerc? 

Trecut, prezent, viitor. Timp cu aspecte. Şi statornica prezenţă, 
ajungerea la prezenţă, statornicia statorniciei, nu? Un fel de 
ilumina… 

Cum spunea mult vechiul de grec? De grec nu de latin… Că 
lucrurile se nasc şi pier în conformitate cu timpul din şi în apeiron. 
Adică în in-determinat, ne-determinat. Da, şi ăsta ce-i? Ce-o fi? Să 
zicem că e vidul orientalilor, iar acesta e spiritul. Vidul e spiritul? 
Da, deşi pare ciudat… la prima vedere… La prima vedere pare 
ciudat. Atunci să citim în felul următor: lucrurile se nasc şi pier în 
conformitate cu timpul din şi în vid… Din şi în spirit… Nu?

Dar ce înseamnă în conformitate cu timpul? Şi n-am lămurit 
nici problema subiectivităţii. Subiectiv şi obiectiv. Adică atunci 
când eu realizez maya lui ego sunt obiectiv? Sau obiectiv se 

dizolvă şi el în vid? Parcă… În conformitate cu ce?
Vlăduţ, dragă, e vară. E iulie şi-i foarte cald. Dar, desigur, la 

tine, în Canada, acolo la Vancouver, nu-i aşa de cald. Poate din 
când în când aveţi câte o briză. Marină. Oceanică, mă rog, că-i şi 
oceanul aproape. Pe plaiurile noastre, aici, înfloreşte nimicul. Cel 
puţin asta-i percepţia mea. Pe care încerc mereu s-o modific şi nu 
prea reuşesc… 

Revin . Se zice că prezenţa e aşezată conform, am zis, am spus 
deja, cu timpul. Iar dacă natura e prezenţă, e şi iluminare? Cum? 
Sau presupune aşa ceva, nu? O iluminare a fiinţei, dar şi a omului? 
Nu? Ceva ne dă deci fiinţă şi timp. Ceva ne dă şi omul. Se dă. Se 
dau fiinţă, timp şi om. Nu, Vlăduţ? Atunci?

A început să plouă, iată. E seara, deja. Şi, în timp, vine şi 
toamna. Ca o doamnă în vârstă… Lentă. Aşadar… Ce zici tu de 
expresia asta? A face capul calendar. Ceva ce încă nu este… 
Ăsta-i viitorul, nu? Simplu de tot!

Se ca element ultim. Ce poate fi el? Se dă. Cine dă? Se este 
vid? Sau spirit? Poate… Poate că da! Căci din vid, din spirit, din 
se apare manifestatul. Se dă pe sine, nu? Şi atunci când moare un 
om, zicem că i-a sosit timpul. Timpul îl numim, Fiinţa n-o găsim. 
Nicăieri n-o găsim. Dar orice lucru îşi are timpul său. Şi atunci… 

Atunci se dă Fiinţă ca Adevăr propriu al Temeiului, nu? Cine 
dă, totuşi? Spiritul? Dacă da, păi atunci avem următoarele: 
Spiritul, Vidul dă Fiinţă ca Adevăr propriu unui Temei. Care îi este 
intrinsec Spiritului, Vidului poate… Spiritul, Vidul întemeiază, 
aducând în prezenţă, admiţând manifestare. Parcă am înţelege ceva 
mai clar acum, nu-i aşa? 

Dar, la început, nu era Se dă. Era Fiinţa este într-adevăr. Aşa 
este… 

Şi l-am putea găsi pe Se în Timp? Zicem deci că Spiritul, Vidul 
dă Fiinţă în Timp? Cam aşa, nu? Timpul familiar ce-i? Măsurare, 
calculare… Trece vara, vine toamna… Cum ziceam: ca o doamnă 
bătrână, Vlăduţ…

Şi atunci, şi de atunci suntem primitori. Oameni primitori. 
Primim datul din Se dă… Încep să te plictisesc? Poate şi să mă 

plictisesc… Dar nu!… Ceva pare că vine spre noi şi deja a început 
viitorul! Un interval de timp. Intervalul e chiar deschisul. 
Deschiderea. Dar mai e şi extinderea. Cea care determină tot. Dar 
dacă om nu este, nici timp nu este. Prin urmare: omul dă sau 
primeşte timp? În acest caz Se este Timpul. O ipostază. Dar e greu 
cu Se. Se rămâne enigmă. Mister. Al Fiinţei în limpeziri de Timp… 
Care, în mod enigmatic, chiar Timp ar cam fi… Făcând apel la om 
să fie gânditor. Vizitându-l cumva. 

Spaţiu şi Timp. Intuiţii pure. Condiţii ce fac existenţa posibilă. 
Regăsite în sensibilitate.  Prin sensibilitate. 

E târziu. Am lăsat televizorul deschis. Politică de nimic. 
Politica nimicului. Asta fac ăştia… Revin.

Durată. Opoziţie. Intuiţie. Analiză. Prezent veşnic şi clipe ale 
duratei. Cam aşa ceva, cred. Spaţializarea timpului uneori. Nu e 
OK, desigur. Nu prea… Durată şi întindere. Când scapi de eu devii 
creativ. Deci scriitorul scrie fără eu. Or, cel puţin aşa se pare… Nu 
se poate vorbi de ordine, vorbind de energie! Psihologic, putem 
aboli timpul. Dacă abolim eul, nu? Mişcarea care nu se mişcă. 
Suprimare a separării intelectuale între ce-i al meu şi ce-i al 
lumii…

  Aşadar ce poate fi eu? Sau ce nu poate? Şi ce facem cu eu?  
Ajungem fără el la sine? 

   Verb inundat, Vlăduţ! Eşti sănătos, sper!? Cu bine, prietene! 
Cu bine din trista-mi Românie… 

Cam cu vreo două săptămâni înainte de a muri, aflat în sanato-
riul de la Dobriţa de vreo doi ani de zile, boier Radu Steluţă 
trimisese o scrisoare lui Lucian Ionescu, mai exact pe adresa 
acestuia, dar ea, scrisoarea, nu-i era numai lui Lucian adresată, ci 
şi lui Vlăduţ, prietenul acestuia şi rudă a familiei Podgoreanu din 
Valea cu trestii, aşa după cum ne amintim şi aşa cum şi Lucian 
Ionescu îşi aminteşte în acest prezent înserat care-şi aşteaptă 
stelele palide, reci şi depărtate, stelele care încă nu se văd, dar 
care, cu siguranţă, sunt acolo undeva, undeva…
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Te rog, Doamne, fă-l să mă sune! Acum. N-am să-ţi mai cer 
niciodată nimic; promit! Nici nu-ţi cer mare lucru, pentru 
tine ăsta e  doar un fleac. Lasă-l să-mi telefoneze acum. Te 

rog, Doamne, te rog...
Dacă  nu mă mai gândesc la asta, s-ar putea să mă sune. Aşa 

se-ntâmplă de multe ori. Ar trebui să mă gândesc la altceva. Eee, 
dac-aş putea să mă gândesc la altceva... Poate că dacă număr din 
cinci în cinci până la cinci sute, telefonul o să sune între timp. Am 
să număr încet, şi n-o să trişez, iar dacă va suna când ajung la trei 
sute, nu mă opresc. Nu răspund până nu ajung la cinci sute. Cinci, 
zece, cincisprezece, douăzeci, douăzeci şi cinci, treizeci, treizeci şi 
cinci, patruzeci, patruzeci şi cinci, cincizeci. 

Sună te rog! Te rog! Asta e ultima dată. Mă uit la ceas acum şi 
după aceea gata, nu mă mai uit. Şapte şi zece! A zis că mă sună la 
cinci! „O să te sun la cinci, iubito!”  Cred că aşa a spus: „iubito”; 
sunt aproape sigură... Sunt sigură că mi-a spus „iubito” de două ori 
şi a doua oară a fost când şi-a luat la revedere.”La revedere, 
iubito!”. Era ocupat şi nu prea poate spune mare lucru de la birou, 
dar mi-a spus „iubito” de doua ori! Nu cred că s-a supărat pentru că 
l-am chemat. Nu putea să se supere din atâta lucru. L-am deranjat 
oare? „Nu, bineînţeles că nu mă deranjezi!” Şi a zis că o să mă sune 
el. N-ar fi trebuit să promită, nu l-am rugat eu; sunt sigură că nu 
l-am rugat şi nu cred că ar fi promis dacă n-avea de gând să se ţină 
de cuvânt. Doamne, nu-l lăsa să facă aşa ceva! Te rog, nu-l lăsa!

„O să te sun la cinci, scumpo!”
„La revedere, scumpo!” Era ocupat, era grăbit şi erau oameni în 

jur, dar el mi-a zis „scumpo” de două ori. Astea-mi aparţin; vorbele 
astea nu mi le poate lua nimeni, chiar dacă n-am să-l mai văd 
niciodată. Dar e atât de puţin! Nu e destul. Nimic nu e destul dacă 
n-o să-l mai văd... Doamne, dacă-l laşi să-mi telefoneze, fă-o acum! 
Fă-l să mă sune.

Nu-mi spune că rugăciunea mea e o nimica toată pentru tine! 
Stai acolo sus, atât de alb si de bătrân, înconjurat de îngeri şi de 
stele sclipitoare şi eu vin la Tine rugându-mă pentru un telefon. Nu 
râde, Doamne! Tu nu ştii ce simt. Tu eşti în siguranţă acolo, pe 
tronul tău, cu cerul acela albastru sub tine, nimic nu te poate atinge, 
nimeni nu-ţi zdrobeşte inima în pumn; asta însemnă suferinţă, 
Doamne şi doare foarte tare. O să mă ajuţi? De dragul Fiului tău, 
ajută-mă! Ai zis că orice vom cere în numele Lui, ne va fi dat. 
Doamne, în numele Fiului Tău preaiubit Iisus Christos, Mântuitorul 
nostru, fă să mă sune acum! 

Trebuie să mă opresc. Nu merge aşa. Deci: Să presupunem că un 
tânăr promite unei fete că o s-o sune şi intervine ceva care-l 
împiedică. Nu-i o tragedie! În fiecare minut se întâmplă în lume tot 
felul de grozavii… Ce-mi pasă mie ce se întâmplă în lume? De ce 
nu sună telefonul ăsta? N-ai putea să suni? Te rog, vrei sa suni? 
Te-ar durea să suni, nu-i aşa? Blestemat obiect! La naiba! Am să te 
smulg din priză şi am să-ţi fac bucăţele mutra aia încrezută! Du-te 
naibii! Trebuie să încetez. Să mă gândesc la altceva. O să duc ceasul 
în altă cameră. Astfel nu voi putea să mă tot uit la el. Ca să mă uit la 
ceas, va trebui să merg până în dormitor şi voi avea ceva de făcut. 
Poate până ajung acolo, va suna. Voi fi foarte drăguţă cu el, când va 
suna.  Dacă spune că  nu poate să mă vadă în seara asta, o să-i 
răspund: ”Nu-i nimic, dragule! Ce?  Sigur că e în regulă!” O să fiu 
aşa cum eram când ne-am cunoscut. Poate că atunci o să mă 
iubească din nou…Eram întotdeauna dulce, la început. E atât de 
uşor să fii bună cu oamenii înainte de a-i iubi! Cred că încă mă mai 
iubeşte puţin, chiar dacă doar un pic: un piculeţ.

Vezi, Doamne, dacă-l faci să mă sune acum, nu voi fi nevoită 
să-ţi mai cer altceva. Voi fi bună cu el, voi fi veselă, voi chiar aşa ca 
înainte şi el o să mă iubească din nou şi nu voi mai avea ce să-ţi cer. 
Înţelegi? Aşa că, n-ai putea Tu să-l faci să mă sune, te rog? Te rooog!

Mă pedepseşti pentru că am fost rea? Eşti supărat pe mine? Dar, 
Doamne, sunt atât de mulţi oameni răi! Nu poţi să fii aspru numai 
cu mine! Şi nici n-am fost foarte rea; nu se poate să fi fost! N-am 
rănit pe nimeni şi e grav doar când faci rău cuiva. Tu ştii că n-a 
suferit niciun suflet aici, nu-i aşa? Aşa că, ai putea să-l faci să mă 
sune acum? Dacă nu mă sună, înseamnă că eşti supărat pe mine. Voi 
număra până la cinci sute din cinci în cinci şi dacă nu mă sună, o să 
ştiu că Dumnezeu nu mă va mai ajuta niciodată; acesta va fi semnul. 
Cinci, zece, cincisprezece, cincizeci…E de rău! Ştiam eu că-i de 
rău. Biiine, Doamne! Trimite-mă în iad. Crezi că mă sperii cu iadul 
Tău, nu-i aşa? Crezi că iadul Tău e mai rău decât al meu?

Nu trebuie să mă port aşa. Să zicem că a întârziat puţin cu 
telefonul. Ăsta nu-i un motiv de istericale. Poate nici nu mă sună ci 
vine direct la mine, fără să mai telefoneze. Va fi contrariat dacă va 
vedea că am plâns. Bărbaţilor nu le place să plângi. El nu plânge 
niciodată. Doamne, aş vrea să-l fac să plângă, să zacă pe jos, să-şi 
simtă inima grea, să sufere chinurile iadul!

El nu mi-ar dori niciodată aşa ceva. Cred că habar n-are că mă 
face să sufăr. Aş vrea să afle cumva, fără să-i spun eu. Nu le place 
să le spui că te-au făcut să plângi şi nici să zici că eşti nefericită din 
cauza lor. Dacă le spui, zic că eşti posesivă şi exagerată şi te urăsc 
din cauza asta. Te urăsc oricum, dacă eşti sinceră! Trebuie să joci 
mereu teatru. Nu cred c-ar trebui s-o facem. Ar fi grozav să le putem 
spune price, dar nu cred că e bine. Dacă măcar ar telefona acum! 
Nici nu i-aş spune cât de tristă am fost. Bărbaţii detestă oamenii 
trişti. Aş fi dulce şi veselă, dacă m-ar ajuta şi el puţin. Dac-ar 

telefona, de exemplu. Poate asta şi face. Sau vine fără să sune. O fi 
chiar pe drum. I s-o fi întâmplat ceva! Nuuu, lui nu i se-ntâmplă 
niciodată nimic. Nu pot să-mi imaginez aşa ceva. Nu-l văd căzut, 
nici zăcând nemişcat şi mort. Aş vrea  să-l văd mort! Ce gând 
îngrozitor! Plăcut, totuşi. Dac-ar fi mort, ar fi al meu. Dac-ar fi 
mort, n-ar mai trebui să mă gândesc la ce simt acum şi în ultimele 
săptămâni. Mi-aş aminti doar timpurile bune şi-ar fi foarte frumos. 
Aş vrea să-l văd mort, mort, mort. Ce tâmpenie! E stupid să doreşti 
moartea cuiva doar pentru că nu te-a sunat când a promis.

Poate că ceasul ăsta merge înainte… Nici nu ştiu cum o fi 
vremea… orice l-ar fi putut întârzia puţin. O fi avut de lucru peste 
program. Poate s-a dus acasă să mă sune de acolo şi a avut o vizită 
neaşteptată. Ştiu că nu-i place să mă sune de faţă cu lumea. Poate e 
chiar neliniştit, doar puţin, că mă lasă să aştept. O fi sperat că voi 
suna eu. Aş putea; aş putea să-l sun. Nu trebuie! Nu e bine! Vai, 
Doamne, nu mă lăsa să fac aşa ceva! Ştiu foarte bine că dac-ar fi 
fost îngrijorat de mine, mi-ar fi telefonat, indiferent câţi oameni ar fi 
fost în jur. Bagă-mi asta-n cap, Doamne! Nu-i nevoie să mă mena-
jezi! Nu mă lăsa să mai sper! Nu mă lăsa să mă păcălesc singură! 
Opreşte-mă să  aştept în continuare! Te rog, Doamne, ia-mi speran-
ţa! Nu voi telefona! Nu-l voi mai suna cât voi trăi! Să ardă-n iad şi 
nu-l caut. Nu-i nevoie să-mi dai putere, Doamne! Am eu destulă. 
Dacă m-ar fi vrut, m-ar fi avut. Ştie unde mă poate găsi. Ştie că-l 
aştept. E sigur de mine; prea sigur! Mă-ntreb de ce nu-i mai 
interesezi imediat ce sunt siguri de tine. Credeam că siguranţa e 
plăcută... Ar fi atât de uşor să-i telefonez... Măcar aş şti cum stau. 
Poate că nici n-ar fi o prostie s-o fac. Sper că nu l-ar deranja. Poate 
chiar i-ar plăcea. O fi încercat deja să mă caute. Uneori, suni şi suni 
şi numărul nu răspunde... Nu spun asta ca să mă liniştesc; chiar aşa 
se întâmplă! Ştii şi Tu, Doamne, că se întâmplă uneori! Vai, ţine-mă 
departe de telefon, Dumnezeule! Te rog, ţine-mă departe! Lasă-mi 
măcar o fărâmă de mândrie! O să am nevoie de ea; e tot ce mi-a mai 
rămas. Ei, ce contează mândria când eu nu mai pot suporta tăcerea 
asta? Mândria, în acest caz e o prostie, o chestie de doi bani! 

Adevăratul orgoliu înseamnă să nu ai deloc. Nu spun asta pentru că 
vreau să-l sun. Nici vorbă! O spun pentru că aşa este. Eşti mare 
când te ridici deasupra micilor vanităţi. Te rog, Doamne, ţine-mă 
departe de telefon!Te rog!

Nu văd ce amestec are mândria aici. E meschin să fac atâtea 
fasoane. Poate că am înţeles greşit? Poate a zis să-l sun eu la cinci. 
„Sună-mă la cinci, iubito!” E foarte posibil. „Sună-mă la cinci, 
scumpo!”. Sunt aproape sigură că aşa a zis. Doamne, nu mă lăsa să 
vorbesc singură! Lămureşte-mă Tu, te rog!

Am să mă gândesc la altceva. O să stau liniştită. Ca şi când aş 
putea să stau liniştită! Ar trebui să citesc ceva, dar toate cărţile sunt 
despre oameni care se iubesc cu adevărat; tandru. De ce trebuie să 
scrie despre asta? Nu se ştie că totul este o minciună, o minciună 
blestemată? Cum pot scrie despre iubire când toată lumea ştie că 
iubirea doare? Blestemaţii!

Stop! O să fiu calmă. N-am niciun motiv să mă enervez. Să 
presupunem că e o persoană pe care nu-o cunosc prea bine, o fată, 
de exemplu. Aş suna-o şi i-aş spune: „Pentru Dumnezeu, ce-ai păţit? 
De ce n-ai telefonat?” Asta aş face şi nu m-aş mai frământa. De ce 
nu mă port normal doar pentru că-l iubesc? Pot! Sigur că pot! Îl sun 
şi vorbesc liniştit şi glumeţ. Să vezi Tu, Doamne,  dacă nu-l sun! 
Vai, nu mă lăsa să-l sun, Dumnezeule! Nuuuu.

Chiar n-ai de gând să-l faci să mă sune? Eşti sigur că nu vrei? 
N-ai putea să te înduioşezi puţin, Doamne? Te rog? Nu-ţi cer să mă 
sune în minutul acesta. Pot să mai aştept puţin. Voi număra până la 
cinci sute, din cinci în cinci... rar, fără să trişez şi dacă nu sună până 
atunci, îl chem eu. Îl sun! 

Te rog, Dumnezeule bun şi drag, Tatăl meu care eşti în ceruri, fă 
să mă sune el înainte! Te rog!

Cinci, zece, cincisprezece...

Dorothy Parker, născută în 1893 în West End, New Jersey, 
decedată în 1967 în New York. A scris poezii şi proză scurtă. 

TRADUCERE

Elena BRĂDIȘTEANU  / Telefonul de Dorothy Parker*
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Unele stiluri artistice, gustate de societatea timpului, 
absente însă din vârful ierarhiilor vremurilor respective, 
au rămas, în ciuda unor reinterpretări recente care le-au 

privit dintr-o perspectivă nouă, relativ obscure, fiind mai puţin 
cunoscute / gustate de publicul actual. Prezenţa sau absenţa unor 
aprecieri de moment sau ulterioare nu le poate totuşi extrage din 
cursul istoriei. Sunt curente ce îşi aşteaptă timpul propice pentru a fi 
reevaluate şi preţuite din alte perspective. Să nu uităm că sub 
această anatemă a lipsei de valoare au fost puse toate stilurile 
non-clasice, precum goticul, manierismul, sau realismul olandez al 
secolului al XVII-lea în perioada de apogeu a clasicismului. Dar ele 
au fost ulterior reevaluate. Acelaşi lucru s-a petrecut şi cu stilul 
biedermeier, un stil internaţional, la modă în vremea unor dispute 
acerbe asupra statutului artei, pe fondul revoluţiilor artistice din 
prima jumătate a secolului al XIX-lea (1815-1848). Considerat 
atunci prea intimist şi hedonist pentru a putea fi clasificat alături de 
înaltele idealuri ale romantismului sau neoclasicismului, acest stil a 
rămas în umbră fiind calificat drept prea comod şi lipsit de pasiune 
pentru a se ridica la înălţimea canonului de atunci. Cu toate acestea, 
stilul biedermeier documentează atent societatea burgheză a primei 
jumătăţi a secolului al XIX-lea, transmiţându-ne informaţii preţioase 
despre gusturile, interesele şi pasiunile unui procent însemnat al 
păturii de mijloc. Manifestându-se ca un stil de viaţă în Germania, 
Austria, nordul Italiei şi ţările scandinave, formele acestui stil sunt 
vizibile nu numai în pictură dar şi în piesele de mobilier, îmbrăcă-
minte sau în obiectele uzuale folosite de mica burghezie.

Acestui stil intim şi hedonist îi este dedicată o amplă expoziţie 
cu caracter artistic şi documentar, deschisă la Muzeul Naţional de 
Artă al României până în 27 aprilie 2014, articulată cu piese din 
patrimoniul propriu. Cu scopul de a evidenţia particularităţile 
acestui stil în Ţările Române în perioada de modernizare a acestora, 
1815-1859, expoziţia creionează, prin intermediul celor 235 de 
piese expuse, ineditul şi pitorescul unei epoci în profundă transfor-
mare a valorilor şi reperelor culturale. Ilustrat prin piese de 
mobilier, argintărie, textile, bijuterii, miniaturi, dar mai ales desene, 
acuarele, gravuri şi picturi, stilul biedermeier, aşa cum a fost 
prelucrat în Ţările Române, denotă bogăţie, varietate şi în mod 
special pitoresc. Spre deosebire de formulele sale occidentale, unde 
devine expresia unei burghezii cu un set de valori bine conturate, 
biedermeierul din Ţările Române defineşte mai degrabă o societate 
în profundă transformare, o comunitate în căutarea unor repere 
diferite de civilizaţie decât cele valabile până atunci. Departe a fi 

expresia unei clase stabile acest stil, adoptat în Ţările Române 
devine expresia unor întâlniri inedite între importurile din cultura 
occidentală şi reminiscenţele vechilor tradiţii. În urma acestor 
confluenţe neaşteptate rezultă şi pe fondul lipsei unei şcoli de 
pictură, pitorescul şi ineditul acestui stil pe teritoriul ţării noastre.

Expoziţia de la MNAR reflectă, prin cele şapte secţiuni temati-
ce, particularităţile adaptării acestui stil pe teritoriul Ţărilor 
Române, trăsături generate de climatul şi cultura specifică zonei 
balcanice la acea dată. În primul rând este subliniată amprenta 
fondului cultural post-bizantin, un element definitoriu pentru 
cultura locului. Adoptarea stilului biedermeier în portrete, pe fondul 
orientării politice a tării către valorile occidentale, determină 
laicizarea acestor reprezentării statice şi îndepărtarea lor de 
modelele hieratice ale culturii post-bizantine. Observăm astfel un 
proces treptat de laicizare, vizibil în adoptarea unor obiceiuri şi 
costume occidentale în paralel cu renunţarea gradată la fondul 
bizantin dar şi oriental, anterior. Este evidenţiat astfel şi al doilea 

aspect al specificului biedermeierului autohton, definit de confluen-
ţa acestui stil cu componenta orientală a societăţii, vizibilă la 
vremea respectivă în ciuda respingerii sale progresive din rândul 
obiceiurilor burgheziei. În timp de în occident orientul constituia un 
miraj, în zona balcanică era parte a civilizaţiei.

Tot sub influenţa viziunii stilistice a biedermeierului se situează 
o serie de reprezentări ale specificului etnografic al zonei. Pornind 
de la moda romantică a consemnării unor aspecte definitorii ale 
unei arii geografice, artiştii străini călători pe teritoriul Ţărilor 
Române dar şi cei autohtoni îmbrăţişează tema etnografică prin 
filtrul acestui stil intimist. Sunt reprezentate astfel costume, 
obiceiuri, tradiţii.

Acest stil hedonist al burgheziei central-europene şi-a pus 
amprenta şi asupra unor reprezentări legate de aspectul identitar. 
Multitudinea de portrete ale oficialilor români dar şi ale personali-
tăţilor care au marcat revoluţia de la 1848 (Nicolae Bălcescu, C. A. 
Rosetti) precum şi scenele inspirate de istoria medievală (Theodor 
Aman) poartă amprenta stilului biedermeier. E un amestec între 
idealurile romantismului (recuperarea istoriei naţionale) şi formaţia 
artiştilor care activau sau călătoreau în Ţările Române.

Dincolo de aceste adaptări ale stilului biedermeier în reprezen-
tări legate etnografice şi istorice, imaginile prezente în expoziţie nu 
omit trăsătura de bază a acestuia, aceea de a reda universul famili-
al, domestic şi valorile acestuia. În compoziţii uneori naive redând 
portrete de familie sau în reprezentările individuale sau de cuplu se 
întrevede morala şi educaţia de la care personajele ilustrate se 
revendică şi pe care o etalează prin accesorii sau gesturi. Printre ele 
putem sublinia valorile legate de familie, libertate, şi spirit de 

iniţiativă. Coexistenţa în Ţările Române a ideilor romantice cu 
forme de reprezentare mai puţin definite din punct de vedere 
stilistic determină prezenţa unor trăsături ale stilului biedermeier şi 
în genuri nespecifice acestui curent precum peisajul. Reprezentările 
rezultate în urma călătoriilor, ilustrând colţuri de natură idilică sau 
detalii de peisaj cu rol de fundal, departe a fi romantice şi în stil 
sunt influenţate de viziunea burgheză atentă la detalii, caracteristică 
biedermeierului.

Ultima secţiunea a expoziţiei subliniază prezenţa unor trăsături 
ale stilului „intimist” în reprezentări academice cu pretenţii 
clasiciste. Treptat, personalităţile lumii artistice autohtone (Aman, 
Tattarescu), şcoliţi în occident se străduiesc să instituţionalizeze o 
formă de învăţământ academic bazat pe regulile clasice. Dar în 
multe dintre aceste reprezentări se întrevede încă naturalismul de 
tip biedermeier, bazat pe observarea atentă a realităţii şi mai puţin 
pe reguli abstracte şi subiecte măreţe. Obiectivitatea care porneşte 
din observaţia directă va fi completată de o obiectivitate bazată pe 
reguli ideale. Cu toate acestea „eroii” biedermeier nu sunt arareori 
în conflict cu societatea.

Toate aceste particularităţi menţionate mai sus şi ilustrate în 
operele de artă ale unor artişti cunoscuţi, - precum Barbu 
Iscovescu, Constantin Lecca, Theodor Aman, Petre Mateescu, 
Ioan Negulici, Mişu Popp, C. D. Rosenthal, Gheorghe Tattarescu, 
Carol Pop de Szathmári, Franz Maschek, Josef-August Schoefft, 
Auguste Raffet, Anton Chladek, Niccolò Livaditti, Mauriciu 
Löffler, Henric Trenk, Georg Venrich Walbaum, Carol Wallenstein 
etc - nu fac decât să ilustreze specificul acestui stil burghez în 
Ţările Române în contextul unor schimbări majore ce au determi-
nat modernizarea societăţii româneşti. Intimistul biedermeier 
devine astfel, în reprezentările din Ţările Române, un stil plin de 
pitoresc şi inedit.

 / Epoca Biedermeier în Ţările Române 1815-1859Mălina CONŢU
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NR. 14, februarie / 2014 ”Toate dilemele se rezolvă prin unificarea contrariilor.”

Zilele trecute am fost martorul unor evenimente, care, 
fiecare în felul său, marchează ceea ce aş numi deveni-
rea Brâncuşi. Unul, legat de procesul de resaturare a 

Porţii Sărutului. Mai precis, a fost prezentă la Târgu Jiu comisia 
de experţi internaţionali propusă de premierul Victor Ponta pentru 
a examina felul în care s-a făcut restaurarea porţii.  Celălalt, 
marcarea a 138 de ani de la naşterea marelui sculptor, eveniment 
desfăşurat sub genericul „Brâncuşiana”. Aşa cum spuneam, ambele 
evenimente au semnificaţia lor. Pe de o parte, cel legat de restaura-
rea Porţii Sărutului are meritul de a face lumină într-o situaţie 
controversată, cel de-al doilea, aniversar, de a produce o bucurie 
autentică în conştiinţa publică privitor la Brâncuşi şi opera sa.  

Pentru a nu lungi mult vorba, aş aprecia în mod deosebit 
decizia guvernului român de a prelua, măcar şi provizoriu deocam-
dată, tot ceea ce ţine de întreţinerea şi conservarea ansamblului 
brâncuşian de la Târgu Jiu. Este un fapt salutar, cu atât mai mult 
cu cât el vine după un timp îndelungat şi după o serie de contestări 
ale modului în care s-a intervenit, în timp, asupra părţilor compo-
nente ale ansamblului. În această privinţă sunt unul dintre cei care 
a susţinut această opinie şi care a sugerat în articolele scrise pe 
această temă să se ia o asemenea decizie. În fond, statul român are 
obligaţia fundamentală să se preocupe de soarta acestei opere 
unice la nivel mondial. Voi reveni asupra acestei teme. 

În sfârşit, cu toată amărăciunea produsă de unele nedrepte 
intervenţii ale unor personaje obscure ale vieţii noastre publice, 
sub tirul neîncetat al unor invective duse pe nedrept până în 
pânzele albe, aş sublinia reuşita „Brâncuşianei”. Prezenţa unor 
înalte personalităţi ale vieţii noastre culturale şi dezbaterile ce au 
avut loc mi-au întărit încă o dată convingerea că opera lui 
Brâncuşi poartă pecetea geniului, rămânând mereu actuală. Aceste 
două chestiuni mă îndeamnă să cred că toate demersurile făcute de 
Centrul Brâncuşi au un sens. Că această încercare a noastră de a 
ţine mereu vie memoria hobiţeanului nu este lipsită de noimă. Că 
nu suntem singuri în această acţiune a noastră. Într-un cuvânt, 
oricât ar încerca să-şi dreagă imaginea, să pară înţelept, aplicat, 
doct, inteligent, sofisticat, altceva decât este, smintitul (căci despre 
el e vorba) rămâne un personaj sumbru al zilelor noastre. 
Derapajele sale lingvistice, morale, sufleteşti îl condamnă la 
veşnicia unei nopţi din care nu va putea ieşi niciodată, întrucât, 
smintirea nu e vindecabilă în nici un fel. Nu s-a găsit leac pentru 
această adevărată boală a spiritului uman. Odată smintit, cel ce a 
atins acest prag nu mai poate reveni niciodată la cel ce a fost 
cândva. Adică, printre oameni cu dreaptă judecată. Smintirea îşi 
are rădăcinile în mintea şi sufletul unui om cuprins de furie, a unui 
om care nu mai vede în faţa ochilor săi decât uragane şi dezastre. 
Ura sa devine patologică. Obsesiile sale, singurele adevăruri 
recunoscute.  

Fără îndoială, o astfel de judecată pare ea însăşi supusă 
smintelii. Căci, se spune, nu e om pe pământul acesta care să nu fi 
fost atins de acest microb al smintelii, într-o împrejurare sau alta a 
vieţii sale. O dreaptă credinţă, spun părinţii, poate să vindece 
boala şi să te redea pe tine ca om ţie însuţi şi creatorului tău. Nu 
despre asta vorbim, ci despre aceia care şi-au vândut cu totul, 
într-un mod iremediabil, sufletul celui rău. Dar, din nou aş putea fi 
contrazis. Nimic nu poate rămâne la fel şi nimeni nu va fi nebun 
de tot, dacă omul apucă drumul dreptei credinţe. Îşi întoarce faţa 
către Dumnezeu. Sau este ajutat să-şi întoarcă faţa către El. Pentru 
asta, însă, trebuie să ai credinţa. Iar credinţa nu o ai decât în 
smerenie. Ar trebui să te smereşti pentru a căpăta harul credinţei. 

Ca popor creştin, în majoritate ortodox, ar trebui să trecem 
peste falia asta creată în societatea românească, şi în care, ura, 
dispreţul, ignoranţa devin suverane şi să ne smerim. Ar trebui să 
ne punem la lucru inteligenţa şi capacităţile noastre sufleteşti 
pentru a face faţă acestor provocări venite din noaptea spiritului. 

Cu astfel de judecăţi, vor spune cei ce te văd drept o biată 
ţintă, poţi cădea foarte uşor în sofistică. Adică să denaturezi adevă-
rul. Să-i dai un caracter căutat, preţios. Ca atare, nu vreau să par şi 
nici să fiu un moralist de serviciu. O fac destul de bine alţii cu 
aplombul dat de forţa lor vitală. Dintre aceştia se vor găsi destui 
dintre cei care vor să te pună la punct. Un fel de zid al infamiei 
unde sfârşesc toţi cei proscrişi. Cei care nu se aliniază unei 
ideologii, unei doctrine, unui mod de a fi considerat de ei absolut. 

În sfârşit, cu sau fără voie, suntem zilnic martorii unui turnir în 
care se înfruntă forţe contrarii, cu o violenţă fără seamăn. 
Personal, în virtutea rolului „neînsemnat” pe care îl joc în cadrul 
instituţiei pe care o reprezint, sunt prins în vârtejul unei lupte fără 
noimă. 

Îmi propusesem cândva să nu mai dau nici un fel de atenţie 
acestor detractori de serviciu, însă intoxicarea cu bună ştiinţă a 
opiniei publice de către aceştia mă intrigă. Şi mă obligă în acelaşi 
timp. 

În spatele numelui lui Brâncuşi s-au strâns, de o vreme, o 
seamă de fiinţe ignare, capabile să învenineze într-atât mediul din 
jurul marelui sculptor, încât ai crede că te afli în faţa apocalipsei 
însăşi. N-am nici o îndoială că un examen clinic ar da rezultatul 
corect. Avem de a face cu cea mai murdară şi ordinară campanie 
de denigrare îndreptată vreodată de cineva împotriva bunul simţ. 
Ce poate fi mai dizgraţios, mai penibil, mai lipsit de sens decât 
jignirea făcută în public a celor mai de seamă oameni de cultură 
români, colaboratori ai revistei noastre, a celor mai importanţi 
brâncuşiologi, consideraţi de aceşti smintiţi drept „boşorogi”, sau 
nişte „moşi” care ar trebui să-şi trăiască ultimele clipe de viaţă în 
singurătate şi uitare!

N-aş vrea să mă transform într-un judecător. Nu sunt o instanţă 
de judecată. Sunt doar o biată şi umilă fiinţă capabilă să facă 
distincţia între adevăr şi minciună. Între frumos şi urât. Între bine 
şi rău. 

Cred că n-aş fi scris niciodată aceste rânduri dacă nu aş fi 
intrigat de ce se întâmplă. Scriu pentru că vreau ca opinia publică 
românească să înţeleagă că aici la Târgu Jiu există o preocupare 
constantă din partea celor ce diriguiesc opera marelui sculptor 
român, pentru a fi asigurat, în ciuda unor neînţelegeri datorate 
poate şi prea deselor schimbării survenite în cadrul unor structuri 
ale statului, cel mai bun cadru posibil de receptare a sa. Că există 

proiecte şi o susţinere necondiţionată din partea unor importanţi 
oameni de cultură români, din ţară şi din străinătate, a unor 
instituţii academice. 

Scriu pentru că eu sper ca, în cel mai scurt timp posibil, 
proiectele noastre îşi vor afla rodul. Adică, vrem ca la Târgu Jiu să 
fiinţeze un Institut Brâncuşi, fie ca parte a Academiei Române, fie 
în subordinea Ministerului Culturii, care să preia întreaga sarcină a 
cercetării operei brâncuşiene, având totodată rolul de vehicul în 
ceea ce priveşte întreţinerea şi conservarea ansamblului brâncuşi-
an. O mare bibliotecă Brâncuşi unde să se regăsească documente 
de arhivă, cărţi, reviste, manuscrise, ilustrate etc. cu referire la 
viaţa şi opera acestuia. O fototecă şi o videotecă Brâncuşi. Un 
studio virtual şi un site de unde lumea să poată viziona tot timpul 
filme cu şi despre Brâncuşi. Un muzeu şi o sală de expoziţii 
modernă capabilă să găzduiască mari artişti ai lumii. Evenimente 
pe măsura celui ipostaziat, astfel încât, oraşul lui Brâncuşi să fie 
proiectat pe o axă culturală a lumii, acolo unde-i este de altfel 
locul.  

În fine, am credinţa că toate aceste lucruri se vor întâmpla. 
Că-şi vor găsi cursul firesc în mult prea nefirescul cotidian. Că 
România îşi va onora, în cele din urmă, pe cel mai de seamă 
reprezentant al ei în universalitate. 

Doru STRÎMBULESCU /Din nou despre unele întâmplări petrecute




