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A fost o varã fierbinte cu adevãrat
vara de-acum patruzeci de ani, cea a
anului 1968. Mi-o amintesc bine. Student,
mai mult, ,,echinoxist’’, membru, deci, al
celui mai  îndrãzneþ, aºa ni se pãrea cel
puþin nouã, tinerilor, cenaclul nostru, abia
înfiinþat,  de la  Filologia clujeanã. Un ado-
lescent încrezãtor în steaua sa, ca mulþi
alþii..

Era, ºtim, vacanþa  mare, Clujul se
topea de cãldurã, la 21 august eram în
casa rãcoroasã a unui prieten, pe Cetãþuie,
locul binecunoscut deasupra oraºului.
Brusc, am rãmas cu toþii uluiþi, la auzul
crainicului, care de obicei transmitea
mereu aceleaºi ºi aceleaºi pseudo-ºtiri de
pe cuprinsul patriei, cu succese în muncã,
vizite de lucru, mesaje politice, de fapt,
unidirecþionate, desigur, retorica zilei,
cuvinte uzate, lemnoase.

Acum era, pricepeam cu toþii, altceva,
cu totul altceva. Altã limbã se vorbea la tv,
la radio. Noi chiar am crezut cã începe un
moment al sinceritãþii generale în
România, la 21 august, 1968.  Cum am
crezut ºi în decembrie,1989.

Trupele Pactului de la  Varºovia
intraserã în Praga, tancurile erau pe
strãzile oraºului cu cel mai frumos pod din
Europa centralã, pe bulevardul Viaceslav.
România însã nu participa la acest atac al
unei þãri ,,pretine’’, poporul  nostru nu va
lua parte la un act politic nedrept, el nu va
supune cu forþa un alt popor. Asta pricepeai
rapid din comentariul crainicului al cãrui
limbaj de lemn încerc sã îl parafrazez ºi
eu aici.

A apãrut apoi, scena era perfect
regizatã, Ceauºescu în balconul de la CC.
Discursul pãrea spontan, liber de orice
angajamente politice, un discurs de lider
fierbând de indignare cã se putuse petrece
un fapt de o asemenea gravitate, o
nesocotire a democraþie....Cã a fost
încãlcatã independenþa unei þãri libere ºi
suverane,  cã s-au petrecut amestecuri în
treburile interne ale Cehoslovaciei. Patos,
sentimentul mândriei cã noi nu suntem de
partea agresorilor. Loviturã de maestru, în
câteva ceasuri, s-a realizat o formidabilã
legitimare sentimentalã a regimului
comunist din România. Subtextul de atunci,
cine nu l-ar fi descifrat? Nici noi, românii,

nu vom accepta amestecul în treburile noastre in-
terne, deci, luaþi aminte, tovarãºi...

Lumina acelui august pãrea chiar un dar
neaºteptat. Iluzorie, sau firavã, cum s-a dovedit mai
târziu. Rãmâne, totuºi, ceva pozitiv, din entuziasmul
din acel neuitat august 1968?  Un gust al tinerilor,
un gust e drept incipient, nematurizat poate suficient,
pentru adevãrul care trebuie spus? Care va trebui
spus la momentul potrivit. Care moment se tot
amâna.  Adevãrul oficial, singurul permis  de fapt în
comunism, s-a tot metamorfozat, de-atunci, spre
dezamãgirea noastrã, s-a fãcut tot mai mic, apoi a
devenit contrariul adevãrului: minciuna goalã, sau
umflatã caraghios de propagandã. Începând din acel
august, de la un an la altul, raþia de adevãr a
românilor de rând s-a tot micºorat. Dar, ce noroc
pentru regim, s-a realizat pe loc unitatea de simþire
a multor compatrioþi, aproape a întregii naþiuni, dacã
nu socotim spiritele lucide, un Steinhardt, Paleologu,
ªora, Carandino, mai învãþate cu subtilele stra-
tageme ale politicului. S-or fi pãcãlit ºi ei? Dacã ºi
Paul Goma l-a crezut sincer pe Ceauºescu…

Cum sã nu-l crezi, atunci, tu, literat naiv,
cenaclist mândru cã ai fost  publicat de o revistã
literarã…  Dar bine, regina Elisabeta a II-a l-a invitat
la Londra, l-a plimbat în caleaºcã, pãcãleala a fost
mondialã, preºedintele Nixon îl invitã. E  drept, mai
târziu îºi dau seama cu cine au de a face, un dicta-
tor,  reparã ce se mai poate repara, dar pentru unii
deºi contrafãcut ramâne „eroul“ independenþei unei
þãri comuniste în plin comunism.

Mitul e mai convingãtor decât adevãrul pentru
unii. Manipularea din 21 august 1968 ar trebui
studiatã ca atare.

Pentru mine patosul preºedintelui Uniunii
Scriitorilor, la aceea datã,  Zaharia Stancu, a avut
un efect maxim, mai ales cã expresiile sale
populare, populiste, „Mi s-a ridicat pãrul în cap,
auzind de intrarea trupelor…“ mã rog, cine ºtia pe
atunci de populism… Oricum, prozatorul din
„Desculþ“ mi se pãrea firesc, desfãºurându-ºi
discursul, deºi era uºor nepotrivitã expresia aceea,
parcã, la un scriitor. Era semnul realei indignãri,
ziceam eu, când omul nu-ºi mai alege pedant
cuvintele, în asemenea momente extreme, ele
þâºnesc din adâncurile subconºtientului.

Peste ani, curios, un fapt asemãnãtor, dar „în
oglindã“, sau  cu semn invers,  Marin Preda, tot un
prozator al universului rural, dar ce prozator, la
cutremurul din 1977, exclamã surprins :
„Tremblement de terre!, Tremblement de terre!“  De
unde, din ce straturi ale memoriei s-au reactivat la
autorul ,,Moromeþilor’’ cuvintele limbii saloanelor?
Sã fi fost o reminiscenþã de la cutremurul din 1940?
Vreun gazetar, coleg, va fi strigat astfel, iar memo-
ria lui Preda a înregistrat momentul teribil odatã cu
exclamaþia respectivului?

Prietenii au cam zâmbit. Ce tip, Stancu ãsta
al scriitorilor, cum vorbeºte, dar e alãturi de
secretarul general în balcon, e cineva, nu? Mulþi
au crezut cã sunt cineva la 21 august 1968.
Scriitorii, mai ales.

Lumina de
august
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 Virgil Mihaiu

Între þãrile neolatine europene,
Portugalia este aceea cu care
România a avut relaþiile cele mai
fragile. În pofida înrudirilor
l ingvist ico-temperamentale,
miraculos conservate de ambele
popoare timp de douã milenii,
schimburile culturale n’au depãºit
nivelul precaritãþii (alibiul principal
fiind distanþa geograficã). Pe cale
de consecinþã, Institutul Cultural
Român din Lisabona, inaugurat în
martie 2007, ºi-a asumat ca datorie
de onoare revelarea ºi valorizarea
în conºtiinþa lusitanã a rarelor
personalitãþi române ce au activat
în Portugalia, sau au influenþat –
într’o anume mãsurã – dinamica
relaþiilor culturale dintre cele douã
state situate la extremitãþile
europene ale lumii latine.

În colaborare cu revista Uniunii
Scriitorilor Steaua, ICR Lisabona
a decis sã celebreze împlinirea a
ºapte decenii de când Lucian
Blaga a exercitat funcþiunile de
“trimis extraordinar ºi ministru
plenipotenþiar al României în
Portugalia”. Dupã laborioase
demersuri, la sediul primei noastre
“ambasade culturale” pe pamânt
lusofon a avut loc, între 6-8 mai
2008, Colocviul Blaga 70.
Visãtorul-cugetãtor originar din
Lancrãm este un reper
inconturnabil al spiritualitãþii
româneºti, dar poate fi privit,
astãzi, ºi ca vizionarul capabil sã
confere spaþiului mioritic o
proiecþie universalã. Efectul
ambientului lusitan asupra
biografiei ºi operei sale meritã a fi

cercetat ºi valorizat. Ca atare, ne-
am propus sã invitãm la aceastã
manifestare – în egalã mãsurã
literarã ºi ºtiinþificã – scriitori ºi
cercetãtori români ºi portughezi
dornici sã investigheze, pe cât
posibil din unghiuri inedite,
relaþionarea dintre autorul român
ºi fascinantul tãrâm unde se
terminã Europa ºi începe Oceanul.

Octav Vorobchievici (ataºatul
nostru militar pentru Peninsula
Ibericã din perioada cât Blaga
deþinuse înalta funcþie în
Portugalia) evocã, peste decenii,
primirea ostilã fãcutã poetului-
diplomat de cãtre un “coleg” –
clasicul (inevitabilul?) carierist ros
de invidii. Din cartea Cu Lucian
Blaga în Portugalia (editura Grinta
2005, prefaþatã de Constantin
Cubleºan) aflãm cu stupoare cã
anodinul consul al Legaþiei noastre
din Lisabona, un oarecare Mihail
Cãmãrãºescu, rãmãsese “ºocat
pânã la jignire de numirea unui
plenipotenþiar outsider, pe
deasupra … poet”. Deºi militarul îi
atrase atenþia cã, începând din
1924, Blaga fusese acredit
succesiv pe lângã oficiile
României din Varºovia, Praga,
Beograd, Berna ºi Viena, infatuatul
ipochimen nu-ºi putea controla
ranchiuna: “…vom fi, curând,
trataþi ca legaþia de operetã a unor
guverne care-ºi transformã oficiile
diplomatice în fotolii pentru bunul
trai al autorilor rãmaºi cu ediþiile
nevândute! Când eram doi, cu
mine ad interim, mergea. Acum
însã, cu un ministru în frunte, e
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absurd ºi ridicol! Culmea culmilor,
tichie de mãrgãritar, mai e particula
de… poet! (…) I-auzi colo! Nici nu
ºtiu ce-a mâzgãlit… dar…
presupun!” Dupã ºapte decenii,
M.C. s’a pulverizat în meritatã
uitare. Blaga, în schimb, e unul
dintre (prea) puþinele nume pe
care se pot întemeia punþi între
cultura noastrã ºi cea portughezã.

Pentru a sublinia dimensiunea
diplomaticã a omagiatului, am
apelat la Direcþia Arhive
Diplomatice din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe al României,
unde am primit susþinere din
partea istoricilor Stelian Obiziuc ºi
Andrei Cãpuºan. Dânºii au alcãtuit
o expoziþie conþinând documente
referitoare la activitatea diplo-
maticã desfãºuratã de Lucian
Blaga în Portugalia. Exponatele
acesteia vor rãmâne – ca
preþioasã donaþie a M.A.E. – în
custodia instituþiei noastre.
Sesiunea inauguralã a fost
onoratã, din partea Ministerului
Afacerilor Externe al þãrii-amfitrion,
de cãtre doamna Maria Isabel de
Fevereiro, directoare a Arhivelor
Istorice ºi Diplomatice ale M.A.E.
din Lisabona, precum ºi de
excelenþa sa dl. Gabriel Gafiþa,
ambasadorul României în
Portugalia. Aflatã la Lisabona în
misiune oficialã, directoarea
generalã a Institutelor Culturale
Române din strãinãtate, Irina
Ionescu, a rostit o alocuþiune
introductivã.

Comunicãrile prezentate la
sesiunile Colocviului Blaga 70 ar
putea fi grupate în douã categorii:
cele eminamente academice ºi
cele îmbinând elemente me-
morialistice cu reflexia postmo-
dernã asupra semnificaþiilor
stagiului portughez în biografia ºi
scrisul lui Blaga. În primul grup s’ar
înscrie urmãtoarele contribuþii:
Conceptul de saudade/dor la
Lucian Blaga, Mircea Eliade ºi
Teixeira de Pascoaes, aparþinând
doamnei Maria do Rosário Girão
Ribeiro dos Santos, profesoarã la
Universidade do Minho din nordul
Portugaliei (un extins studiu,
precedat de un power-point
computerizat referitor la subiect);
Lucian Blaga – diplomatul, de
Andrei Alexandru Cãpuºan,

secretar I la Departamentul Arhive
Diplomatice al M.A.E. de la
Bucureºti; Lucian Blaga, poet
european. Traducerile, de Vasile
Voia, profesor de literaturã
comparatã la Facultatea de Litere
a Universitãþii clujene; Portugalia
în orizontul stilistic al lui Blaga. O
ipostazã, de Diana Adamek,
profesoarã de literaturã comparatã
la aceeaºi universitate; Doi piloni
pentru douã culturi: Agostinho da
Silva ºi Lucian Blaga, de Maria
João Coutinho, reprezentând
Biblioteca Facultãþii de Litere a
Universitãþii din Lisabona;
Valorizarea teoriei metaforei a lui

Lucian Blaga, de Simion Doru
Cristea, din partea aceleiaºi
instituþii.

Demonstrând acribie profe-
sionalã ºi empatie faþã de lite-
ratura românã în genere (ºi, în
speþã, faþã de autorul omagiat),
Fernando Couto e Santos a reuºit
sã condenseze în studiul sãu O
privire lusitanã asupra operei lui
Lucian Blaga liniile de forþã ale
creaþiei blagiene, din perspectiva
unui tânãr critic portughez al zilelor
noastre. Antropologul Daniel Silva
Perdigão – autor al unui amplu
studiu despre Relaþiile culturale
luso-române ºi excelentissim
cunoscãtor al limbii noastre – a
efectuat o analizã doctã ºi plinã de
vervã, raportându-l pe Blaga la

contextul istorico-politic al anilor
1938-39 ºi la percepþiile (ºi chiar
prejudecãþile) elitei portugheze.
Regretãm cã talentul sãu oratoric
e invers proporþional faþã de
apetitul lui pentru scris, ceea ce
explicã absenþa din acest grupaj
a textului pe care ni-l promisese.
La rândul sãu, dr. Ovidiu Pecican
– personaj poliedric, evoluând cu
egalã dezinvolturã în spaþiul
universitar, în varii domenii literare
ºi în mediile de comunicare socialã
– a glosat cu ºarm (cum altfel?)
pe tema ecourilor lusitane târzii în
opera blagianã.

Contribuþii de maxim interes

literar-istoriografic au aparþinut
altor doi invitaþi, ce avuseserã
ºansa de a-l cunoaºte direct pe
„omul complet al culturii române”
sãrbãtorit la Lisabona. Ultima
perioadã a vieþii acestuia fu
evocatã de cãrturarul ºi ex-
directorul TVR Cluj, Ioan Muºlea,
d i n  p e r s p e c t i v a  p r o p r i e i
adolescenþe. Menþionez cã Ion
Muºlea-senior jucase un important
rol în salvarea lui Blaga de la
degradarea socialã în trista epocã
postbelicã, aranjându-i un post la
Biblioteca Academiei din Cluj
(unde marele poet, scutit de
corvezi, ºi-a dedicat câþiva ani
traducerii capodoperei Faust de
J.W. Goethe ºi a altor poeme de
rezonanþã mondialã).

Instantaneu din timpul colocviului. În prim plan, Isabel Lopez Fevereiro
(directoare la Departamentul Arhive Diplomatice al MAE Portughez), alãturi de
ES Gabriel Gafiþa, ambasadorul României în Portugalia.
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Venerabil poet, eseist, tra-
ducãtor din mari nume ale
literaturii universale, Aurel Rãu a
coordonat timp de o jumãtate de
secol revista Uniunii Scriitorilor,
Steaua. În aceastã din urmã
posturã a avut, împreunã cu colegii
de redacþie, iniþiativa de a-l repune
pe Lucian Blaga în circuitul
literaturii noastre, dupã nemeritata
perioadã de ostracizare cãreia îi
cãzuse victimã poetul-filosof pe
timpul stalinismului. Certamente,
Aurel Rãu rãmâne un actor
privilegiat al dramaticelor zile ale
despãrþirii de Blaga. Ca orator la
ceremonia funerarã; ca martor
lucid la tribulaþiunile prin care
Blaga a ajuns sã fie înhumat în
ziua sa de naºtere (9 mai), deºi
murise la 6 mai 1961; dar ºi ca
rafinat expert al operei blagiene  –
discipolul, rãmas tânãr pânã la
senectute, ºtie transmite multe ºi
pasionante istorisiri. A fãcut-o la
ICR Lisabona, o face ºi prin douã
articole publicate în Steaua
(numãrul 5-6/2008 ºi în cel de
faþã). Ar merita sã reia ºi sã
aprofundeze subiectul, ori de câte
ori i se va oferi ocazia (de exemplu,
chiar în interviurile TV realizate de
Ovidiu Pecican), spre folosul
istoriei noastre literare.

Momente emoþionante ne-au
oferit Amana ºi Miguel Sousa
Ferro, rostind câteva poeme de
Lucian Blaga în original ºi în
traduceri portugheze realizate cu
talent de ei înºiºi. De menþionat cã
printre spectatori se afla ºi doamna
Micaela Ghiþescu, cãreia i se
datoreazã traducerea antologiei
lirice din Blaga, apãrutã în
Portugalia sub titlul Nas Cortes da
Saudade (La curþile dorului) în
1999. Graþie solicitudinii mani-
festate de cãtre Maria João
Coutinho ºi Simion Doru Cristea,
cea de-a treia sesiune a
Colocviului s’a desfãºurat în una
dintre aulele Facultãþii de Litere a
Universitãþii lisaboneze. Studenþii
cursurilor de limbã românã de la
ICRL ºi de la respectiva facultate
(sub conducerea profesorilor
Rodica Adriana Covaci, S.D.
Cristea ºi Ana Vrãjitoru) au
declamat versuri blagiene în
românã ºi portughezã. Cu aceeaºi
ocazie au fost prezentate douã
recente cãrþi de inspiraþie lusitanã,

publicate de cãtre Diana Adamek
la editura bucureºteanã Euro
Press Group: Vasco da Gama
navigheazã ºi Melancolii
portugheze. La fel ca întreg
Colocviul, ºi filmul documentar
prezentat la final (consacrat zonei
natale a lui Blaga) a suscitat
interesul ºi aplauzele asistenþei.

Îmi exprim gratitudinea faþã de
toþi participanþii la aceastã
frumoasã celebrare. Reuºita ei nu
ar fi fost posibilã fãrã implicarea
– competentã, discretã, coerentã,
eficientã, perseverentã – a întregii
echipe a ICRL: directoarea

Virgil Mihaiu
 Director ICR Lisabona

La finele anului 1921, Lucian
Blaga a solicitat pentru prima oarã
sã fie primit în corpul consular
român, în calitate de cancelar la
Legaþia României din Paris. Deºi
la acea datã avea numai 26 de ani,
el era „Doctor în Litere ºi Filosofie“
al Universitãþii din Viena ºi avea
deja douã lucrãri premiate de cãtre
Academia Românã. Cererea i-a
fost admisã ºi, prin Decretul Regal
nr. 76 din 5 ianuarie 1922, a fost
numit în funcþia de cancelar în
Administraþia Centralã a Minis-
terului Afacerilor Strãine (M.A.S.).
Însã o stare maladivã neprevãzutã
(anemie însoþitã de bronºitã
cronicã) l-a împiedicat sã îºi ia
postul în primire.

Dupã un interval de patru ani,
la 4 august 1926, Blaga s-a
adresat din nou M.A.S., solicitând
numirea în postul de ataºat de
presã la München. În cerere
menþiona cã era de doi ani
colaborator extern al ziarului
Ministerului de Externe Ceho-
slovac, Prager Presse. Solicitarea
a fost acceptatã ºi la întâi
noiembrie 1926 Lucian Blaga a
fost numit ataºat de presã, însã nu
la München, unde ceruse el, ci la
Legaþia României de la Varºovia.

Integrarea sa în viaþa culturalã
polonezã a fost foarte rapidã. Deja
la 12 decembrie 1926 participa, în

calitate de delegat al Ministerului
Cultelor ºi Artelor, la serbãrile
prilejuite de comemorarea marelui
compozitor ºi pianist Frédéric
Chopin, ocazie cu care a þinut o
cuvântare elogios apreciatã de cei
prezenþi.

De la Varºovia, Lucian Blaga a
trimis zilnic, la solicitarea Direcþiei
Presei ºi Propagandei din M.A.S.,
un „Buletin al presei polone“, prin
care informa centrala asupra
prezenþei României în paginile
publicaþiilor autohtone. Consta-
tând absenþa în presa polonezã a
ºtirilor, articolelor ºi reportajelor
despre România, Lucian Blaga
s-a numãrat printre fondatorii
“Comitetului local al presei polono-
române”, în cadrul cãruia a activat
consecvent. Fãcându-se cunoscut
ziariºtilor polonezi, junele diplomat
român se va bucura în continuare
de susþinerea acestora.

Ca rezultat al neobositei sale
activitãþi, în jurnalele poloneze au
început sã aparã articole despre
viaþa culturalã româneascã. Astfel,
la 19 ianuarie 1927, cotidianul
Glos Prawdy Literacky a publicat
un articol despre Poezia
româneascã, de la Octavian Goga
la Ion Barbu. Tot aici a apãrut, la 6
martie 1927, un grupaj de ºtiri
despre viaþa literarã româneascã.

Mulþumit de activitatea tânãrului

Lucian Blaga –
diplomatul
 Andrei Alexandru Cãpuºan

adjunctã Anca Doina Milu-
Vaidesegan, referentele Roxana
Rîpeanu ºi Marinela Banioti,
colegii noºtri Marilena & Mircea
Criºan, Vasile Fasola ºi Tatiana
Chicu. Last but not least,
mulþumiri speciale domnilor Aurel
Rãu ºi Adrian Popescu pentru
gestul atât de onorant de a
publica documente ale
Colocviului Blaga – Lisabona
2008 în prestigiosul mensual de
culturã Steaua.
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transferat la Le-
gaþia României
din Praga. Mu-
tarea a fost
privitã de Blaga
cu op t im ism,
dupã cum se
observã în scri-
soarea expe-
diatã din Var-
º o v i a ,  l a  2
noiembrie, prie-
tenului sãu Ion
Breazu: „O nou-
tate veselã: sunt
t ransferat  la
Praga, deci a-
proape în inima
Europei – ºi 18
ore (de fugã cu
expresul) mai
aproape de
Paris”.

Nu a apucat
însã sã se bu-
cure prea mult de
a t m o s f e r a
praghezã deoa-
rece, începând
cu data de 1
aprilie 1928, a
fost transferat la
Lega þ i a  d in

Berna. A doua zi chiar, el va
confirma centralei M.A.S. sosirea
la post. În anul 1945, rememorând
acest episod autobiografic într-o
conferinþã þinutã la Cluj, Blaga
menþiona: „În primãvara anului
1928 s-a decis sã fiu transferat de
la Legaþia þãrii noastre din Praga la
legaþia din Berna. Eram pe atunci
de-o bucatã de vreme ataºat de
presã, o funcþie destul de incertã,
în marginea diplomaþiei, care
îngãduia un exerciþiu dintre cele
mai variate celui care o ocupa. Mi
se împlinea cu aceastã transferare
unul din gândurile pline de ardoare
de care fusesem luat în stãpânire
încã din copilãrie”.

Pe lângã rapoartele zilnice ºi
sãptãmânale asupra conþinutului
principalelor ziare elveþiene, Blaga
a desfãºurat în Elveþia ºi o bogatã
activitate pentru propagarea cul-
turii româneºti. Aici a cunoscut
scriitori, literaþi ºi oameni de culturã
elveþieni, precum Hugo Marti,
preºedinte al Pen Club-ului din
Berna ºi autorul volumului
Intermezzo românesc (tradus în

limba românã chiar de Blaga) ºi
Hermann Hauswirth, împreunã cu
care Blaga a alcãtuit o Antologie
de poezie popularã româneascã în
limba germanã. Blaga a înlesnit
turneul la Berna, Viena ºi Berlin al
artistei dramatice Thea Maria
Lenz, care a recitat în limba
germanã poezie popularã româ-
neascã, dar ºi versuri de Tudor
Arghezi, George Bacovia, Ion
Vinea, Nichifor Crainic, Adrian
Maniu, Ion Barbu. Tot el s-a
implicat în proiectul prezentãrii
operei Nãpasta de Sabin Drãgoi,
dupã binecunoscuta dramã a lui
I.L.Caragiale, pe scena Teatrului
Municipal din Berna. De ase-
menea, la 10 martie 1930, a
organizat la Berna o conferinþã
despre România a profesorului  dr.
Jaberg, profesor de romanisticã la
Universitatea din Berna, care ne
vizitase þara, iar o lunã mai târziu
o seratã radiofonicã consacratã
României, la Zürich. Programul
acestei manifestãri a cuprins
conferinþa profesorului R.
Kirchgraeber despre România –
ale cãrei pãrþi referitoare la istoria
ºi literatura românã au fost scrise
de Lucian Blaga – ; audierea unor
compoziþii de Sabin Drãgoi; lectura
în limba germanã a nuvelei
caragialiene O fãclie de Paºti ºi a
unui fragment din opera lui Liviu
Rebreanu.

Dacã în timpul activitãþii sale de
ataºat de presã la Varºovia ºi
Praga Blaga publicase în prin-
cipalele ziare ºi reviste de mare
tiraj articole ºi informaþii despre
þara noastrã, în Elveþia atenþia lui
s-a îndreptat în special spre
contracararea propagandei ostile
României (sublinierea noastrã –
s.n.). Blaga ºi-a dat rapid seama
cã presa elveþianã accepta mai
greu articole gata scrise, în schimb
era oricând gata sã publice
articole-replicã. El însuºi a furnizat
astfel de articole ziarelor Neue
Zürcher Zeitung, Vaterland, La
Suisse, prin care punea la punct
unele ºtiri false sau tendenþioase
despre Þara noastrã. În concepþia
diplomatului român, contrapro-
paganda trebuia sã fie principala
îndatorire a ataºatului depresã
(s.n.). Din pãcate, nu avea la
dispoziþie informaþiile ºi timpul fizic
necesar pentru a da prompt

ataºat de presã, directorul Direcþiei
Presei ºi Pro-pagandei din M.A.S.,
prof. univ.  Alexandru Marcu, i-a
solicitat acestuia, pe lângã darea
de seamã zilnicã asupra presei
poloneze ºi douã rapoarte lunare
care sã conþinã impresii personale
cu privire la funcþionarea serviciului
de presã ºi propagandã. Activita-
tea lui Blaga nu a rãmas fãrã ecou
în presa româneascã, care a evi-
denþiat contribuþia sa la rãspândi-
rea valorilor culturii noastre peste
fruntarii. Astfel, ziarul Cuvântul
sublinia în paginile sale: „Primul
început de prezentare a literaturii
române publicului polonez se
datoreºte domnului Lucian Blaga,
ataºat de presã la Varºovia”. ªi
dramaturgia blagianã a înregistrat,
în aceastã perioadã, un succes: la
începutul lunii august 1927, a vãzut
lumina tiparului, la Sibiu, în
prezenþa autorului, aflat în þarã în
concediu de odihnã, drama
Meºterul Manole.

Activitatea diplomaticã ºi-a
urmat cursul… La 1 noiembrie
1927, Lucian Blaga a fost
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Hotelul Palácio din Estoril, prima
reºedinþã a lui Blaga

replicile cuvenite. În consecinþã, el
propune crearea, în cadrul Direc-
þiei Presei ºi Propagandei din
MAS, a unei secþii de contra-
propagandã pe cale ziaristicã,
menitã sã se ocupe exclusiv de
„articole-rãspunsuri”, replici la
articolele tendenþioase apãrute în
presa strãinã. Secþia urma sã
colaboreze constant cu ataºaþii de
presã. Aceºtia i-ar fi furnizat
articolele calomnioase, urmând sã
primeascã în scurt timp de la ea
articole-rãspuns.

De la 1 noiembrie 1932, la
cererea sa, Lucian Blaga a fost
transferat la Legaþia României din
Viena, ca secretar, apoi consilier
de presã. Perioada vienezã (1
noiembrie 1932 – 1 februarie
1937) a fost, pe plan literar, extrem
de fecundã pentru Lucian Blaga.
În martie 1933 vãd lumina tiparului,
la Sibiu, Cunoaºterea lucifericã (al
doilea volum al Trilogiei
cunoaºterii) ºi cartea de poeme La
cumpãna apelor, iar în anul
urmãtor apar Cenzura trans-
cendentã ºi drama Avram Iancu.
În martie 1934, la Teatrul din Lvov
i se pune în scenã Meºterul
Manole, reprezentaþie ce s-a
bucurat de un mare, succes, iar la
14 septembrie 1935 are loc, la
Teatrul Naþional din Bucureºti,
premiera piesei Avram Iancu, în
regia lui Ion ªahighian. În acelaºi
timp, analizele fãcute de Lucian
Blaga presei austriece sunt
adevãrate radiografii ale unor ani
teribil de frãmântaþi, într-o þarã
devenitã un adevãrat seismograf
al situaþiei din Europa.

De la 1 februarie 1937, Lucian
Blaga a fost numit din nou consilier
de presã la Legaþia României la
Berna. Rãmâne în capitala Elveþiei
pânã la 8 ianuarie 1938. O
perioadã scurtã, dar prolificã.
Dupã propria-i mãrturisire, timpul
îi era împãrþit între „diplomaþie ºi
dracul creaþiei”. Într-o vreme în
care situaþia internaþionalã se
tulbura tot mai tare, poetul simte
nevoia unei mai mari liniºti
interioare. În diplomaþie constatã
cã n-o mai gãseºte. Nutreºte
speranþa unei catedre universitare,
pe care o va obþine la 1 octombrie
La finele anului 1937, vede lumina
tiparului la Bucureºti a treia parte
a Trilogiei culturii, volumul Geneza

metaforei ºi sensul culturii. Tot în
1937, la 5 iunie, este primit în
Academia Românã (discursului de
recepþie, Elogiul satului românesc,
îi rãspunde într-o manierã
elogioasã filosoful Ion Petrovici).
A doua misiune diplomaticã în
Elveþia a luat sfârºit la 8 ianuarie
1938, când la sugestia lui Octavian
Goga, prim-ministru în acel
moment, Lucian Blaga a fost numit
subsecretar de stat în MAS.

Despre aceastã perioadã
Corneliu Blaga, vãrul poetului,
declara mai târziu: „ªef al
Departamentului (ministru de
externe — n.n.) era Istrate Micescu
care se afla mai tot timpul la
Geneva, la Liga Naþiunilor. Pentru
Lucian Blaga subsecretariatul de

la externe a fost o pacoste. La un
moment dat a trebuit sã le facã pe
toate, fiindcã Istrate Micescu a stat
la Geneva mai tot timpul ºi tot
ministerul a rãmas pe capul lui
Lucian. Cât a stat Micescu în þarã,
l-a delegat pe Lucian sã se ocupe
de problemele culturale, sã
primeascã plenipotenþiarii strãini,
sã primeascã presa ºi sã
coordoneze secþia consularã. În
lipsa lui Micescu, Lucian Blaga a
trebuit sã le facã pe toate. Venea
la minister la 8, pleca la 13, se
întorcea pe la 16–17 ºi pe urmã
pleca când termina de rezolvat
toate chestiunile. Plus cã el nu
avea o casã. Locuia la hotelul
vechi Splendid — care era vis-à-
vis de Athénée Palace — într-o
singurã camerã”. ªi mai departe:
„Fizic era acaparat. Nu însã ºi
spiritual. Pe masa lui de lucru de
la hotelul Splendid am vãzut foi de
hârtie acoperite cu scris. Nici o
poezie însã. Numai filosofie”.

Nu trebuie, aºadar, sã ne
surprindã atitudinea lui Lucian
Blaga în ziua cãderii „guvernului
de 44 de zile Goga-Cuza” (10
februarie 1938), fapt care a atras
dupã sine sfârºitul atribuþiilor de
subsecretar de stat. Sã-i dãm din
nou cuvântul lui Corneliu Blaga:

„Într-o dimineaþã, pe data de
10 februarie cred, Lucian a în-
târziat  la Minister (el care era aºa
de punctual!). A venit pe la 11, a
deschis uºa de la biroul meu ºi
mi-a fãcut semn sã vin la el în
birou. Mi-a spus aºa, textual,
«Guvernul a cãzut! Am scãpat!
Uf, am scãpat!» ªi-a strâns
hârtiile, a deschis casa de bani,
mi-a dat în primire dosarele care
urmau sã fie rezolvate, s-a dus
în camera mea, ºi-a luat la
revedere de la secretarã, de la
Florica Spirescu, s-a dus sus, la
Cretzianu, la Direcþia Politicã, a
fãcut acelaºi lucru pe la diferite
direcþii ºi a plecat din Ministerul
de Externe, anonim, cum intrase,
cu modestia lui”.

Blaga avea sã mai rãmânã în
diplomaþie încã un an. La 11
martie 1938 el a fost numit,
începând cu 1 aprilie 1938, trimis
extraordinar ºi ministru
plenipotenþiar în capitala
Portugaliei. Primele impresii
despre lumea portughezã ºi
oraºul scãldat de apele fluviului
Tejo sunt relevate în douã
scrisori, din 14 ºi 28 aprilie,
expediate lui Ion Breazu ºi,
respectiv, Bazil Munteanu.

Iatã prima scrisoare:

„Dragã Breazu,
Te salut acu’ chiar din

Lisabona!
E necrezut de frumos pe aici.

Peisajul o minune, oraºul fãrã
pretenþii, dar neîntrecut. Rasa
cam pestriþã. Limba plinã de
fragmente româneºti, încât
nevrând trebuie sã crezi cã
împãratul Traian a fost «iberic»”.

A doua scrisoare:

„28 aprilie 1938.
Stãm de douã zile în acest

hotel de la Estroril (Palacio-Ho-
tel) lângã Lisabona ºi la Ocean.
E în adevãr o minune. În aceastã
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O carte document
(despre) Blaga în
Portugalia
Aurel  Rãu

Cum în principiu opera poeticã
a lui Lucian Blaga e importantã
toatã, sunt importante ºi poeziiile
lui de inspiraþie portughezã, din
1938, ºi în consecinþã e important
de cunoscut ºi contextul în care ele
au luat fiinþã. Acest deziderat îl
îndeplineºte o carte apãrutã
postum, dupã 60 de ani de la
tipãrirea volumului La curþile
dorului, ºi anume o combinaþie de
jurnal ºi evocare portretisticã,
scrisã de un apropiat al poetului,
fost coleg de serviciu la Lisabona,
întâmplãtor un instruit ºi un
cultivat, el însuºi cu antecedente
publicistice, militar de carierã,
Octav Vorobchievici.

Autorul e printr-un noroc în
aceastã perioadã însãrcinatul cu
probleme militare al României
pentru Portugalia ºi Spania,
adesea împãrþindu-se în drumuri
cu trenul între Lisabona ºi Madrid,
dar fãcându-ºi mai mult veacul la
reprezentanþa noastrã diplomaticã
de pe Teju, rãgazuri în care îi este

poetului în plinã glorie literarã un
însoþitor în plimbãri prin capitalã ºi
prin þarã, ºi nu odatã un ingenios
confident, partener de revelatoare
dialoguri, în deplinã libertate, când
îºi ia, fãrã s-o fi mãrturisit în
prealabil celuilat, succinte
însemnãri, salvând de la fuga
clipelor confesãri, amintiri,
aprecieri, maxime sau metafore, în
prelungite ore de reverie, sau
volubilitate. Însemnãri pe care le
va asambla, potrivi, mai târziu,
spre sfârºitul unei vieþi interesante
ºi dramatice, plinã de istorie, cu o
nostalgie, la vârsta de 86 de ani,
în 1981. Un dar inestimabil, pus ºi
nouã, acum, dinainte, generos: Cu
Lucian Blaga în Portugalia.

Când literatul desemnat de
Bucureºti la conducerea legaþiei
româneºti soseºte aici, venind cu
un vapor de la Hamburg (învãluit
de poezia mãrii ºi a oceanului - o
primã informaþie!), el e între cei
care îl întâmpinã, în port, alãturi de
oficiali portughezi, aºa cã vom

localitate sper sã gãsim ºi o casã
pentru Legaþie”.

Despre raporturile cu  António
Salazar, prim-ministru al Por-
tugaliei, precum ºi despre impresia
produsã de acesta asupra
diplomatului român, aflãm dintr-un
raport din 29 iunie 1938, în care
este relatat un dineu oferit de
Salazar ºefilor misiunilor diplo-
matice acreditaþi la Lisabona. Deºi
ºefii celorlalte misiuni se plângeau
cã pânã în acel moment nu
fuseserã primiþi în audienþã de
Salazar, Blaga a þinut sã arate cã,
personal, avusese în trei rânduri
ocazia sã-l întâlneascã ºi sã stea
de vorbã cu el. Blaga ne face
urmãtorul portret al dictatorului
portughez: „… Am avut impresia cã
nici indiferenþa ºi nici lipsa de
curtoazie nu sunt cauza acestei
atitudini faþã de corpul diplomatic,
ci exclusiv multiplele sale ocupaþii,
interesele ºi pasiunile sale aplicate
spre lucruri esenþiale ºi oarecare
sfialã ce acest excepþional spirit
suferã în raport cu anumiþi oameni.
Stilul sãu, felul sãu de a se com-
porta, nu seamãnã decât foarte
puþin cu al altor dictatori, fiindcã mai
întâi el e un dictator fãrã voie, ºi al
doilea fiindcã stilul sãu e un stil al
spiritului; autoritatea lui excepþionalã
se întemeiazã exclusiv pe forþa
moralã, pe puterea de muncã, pe
priceperea sa în chestiuni financiare
ºi economice. Nu cred cã s-ar putea
spune cã ar fi un om de vastã cul-
turã. El are o culturã redusã la esen-
þial, cristalizatã în cadrul doctrinei
catolice. Dar el cunoaºte aºa de
aproape neajunsurile ºi nevoile reale
ale þãrii, încât nu þine deloc sã facã
ideologie, nici mãcar catolicã”.

Nu vom intra în analiza de
detaliu a activitãþii diplomatice a lui
Lucian Blaga la Lisabona, dar nu
putem sã nu relevãm aici douã ele-
mente. În primul rând, capacitatea
lui Blaga de a previziona unele
evoluþii în poziþia internaþionalã a
Portugaliei. Un singur exemplu: La
15 septembrie 1938, când „criza
cehoslovacã” se afla în plinã des-
fãºurare, Blaga informa Bucureº-
tiul cã:

„Portugalia e un grav punct de
interferenþã a celor mai opuse
interese, atât internaþionale, cât ºi
locale”.

O observaþie care nu numai cã
îºi va pãstra valabilitatea în toþi anii
rãzboiului dar ºi-o va evidenþia ºi
mai mult încã.

În al doilea rând, vom remarca
atenþia pe care Blaga a continuat
s-o acorde modului în care erau
reflectate þara ºi poporul român în
presa din Portugalia. Blaga s-a
strãduit sã creeze ºi sã întreþinã
în presa portughezã o imagine
realã a României. Rapoartele pe
care le-a trimis la Bucureºti,
însoþite cel mai adesea de
numeroase jurnale sau tãieturi din
presã vin sã probeze cã a reuºit
cu prisosinþã sã realizeze acest
lucru.

La 1 aprilie 1939 „episodul

portughez”, dar ºi întreaga carierã
diplomaticã a lui Lucian Blaga,
urmau sã se încheie. Peste ani el
avea sã-ºi aminteascã: „În anul
1938, ºi într-o parte a celui
urmãtor, mã gãseam veghind pe
coasta de vest a Peninsulei
Iberice. Încã un anotimp ºi avea
sã izbucneascã nãprasnic cel de
Al Doilea Rãzboi Mondial.
Atmosfera încãrcatã de fulgere
latente, ariditatea dezolatã a
solului ºi un anume dor de þarã mã
chinuiau”.

Îºi va servi însã mai departe
þara, de dorul cãreia era chinuit,
cu strãlucire, cu devotament, cu
încredere, în alte domenii de
activitate ºi creaþie.
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beneficia de o adevãratã intro-
ducere, foarte specialã, la tot ce
va fi crâmpeiul de viaþã luzitanã
blagian, cum ne-am afla într-un
nesperat atelier de creaþie, noi
înºine. ªi, iatã, sã se ºi beneficieze
de aceastã... intrare în materie:
“Înalt, linii suple, dar nu întreþinute
prin sport /.../. Faþa golitã de culori,
complet rasã /.../ ºi adiatã de
obosealã /.../. În colþul buzelor,
subþiri, un zâmbet interior /.../. Fãrã
vârstã, deºi numãra patruzeci ºi
trei de ani /.../,  îºi acoperea cu
pãlãria de fetru pãrul ºaten, vizibil
rãrit deasupra frunþii ºi creºtetului”!
Când e fixatã ºi “impresia”,  care
nu va fi schimbatã “pentru tot
timpul relaþiilor directe”: Lucian
Blaga “sentinelã a propriei
singurãtãþi”. Fiindcã e vizat în
atâtea privinþe un singuratic.

Sã ne considerãm instalaþi
confortabil în faþa unui ecran. Dar
numai dupã ce vom readuce, în
auz, printr-o vrajã, ca apãsând pe
un buton acþionând o bandã de
magnetofon, ºi urmãtoarele douã,
trei, pasaje, cu din prime frânturi,
înmlãdieri de glas: “Chiar în
noaptea sosirii /.../ dupã încheierea
ceremonialului primirii ºi a
formalitãþilor de intrare, am dat
amândoi o raitã, cu maºina, prin
Lisabona ºi împrejurimile imediate.
Mi-a mãrturisit: -Stelele Por-
tugaliei sunt atât de aproape! Aº
zice cã mã îndeamnã sã le culeg”;
“-Noaptea aceasta – a doua, a
douãsprãzecea dupã acostarea
mea – e din cele în care nici copiii
nu dorm! Noaptea care nu îþi lasã
aerul tras în plãmâni, ci numai în
spirit!; ºi: “Ai zice cã Lisabona  /.../
pluteºte peste tãceri. Caravelã
solitarã, fãrã vânt la velele
spânzurate”. E de la sine înþeles
cã avem la ce sã ne aºteptãm.

Cartea aceasta, despre Lucian
Blaga, de circa 100 de pagini în
dispunerea tipograficã ce i-a fost
datã, o faptã totodatã de deli-
cateþe, e împãrþitã în 3 capitole, în
fiecare fiind diseminate referiri
varii, cu importanþa lor, la opera
întreagã blagianã, dar, atenþie: ºi
la actul poetic proxim, ca ºi
dezlãnþuit, pe care parcã nu le
depistaserãm în alte autode-
conspirãri, puþine, anterioare! Sunt
pagini de roman, dintr-un roman.
Deosebit de complinitoare fiecare.

În primul capitol, din care deja
am spicuit câte ceva în cele
arãtate pânã acum, ºi unde trama,
sã-i spunem epicã, o constituie
douã coborâri în trecutul istoric
portughez, de poeticitate - una cu
evocarea descoperirilor geo-
grafice ºi întemeierilor de peste
mãri, alta despre tradiþia corridelor
(turadelor, în limba þãrii), desfã-
ºuratã în timpul regelui Don João,
în actuala Piaþa Comerþului,
incluzând ºi reflecþii, demne de
reluat, despre o spiritualitate ºi o
componentã stilisticã a locurilor -
se aflã ºi aceastã, parcã
premoniþie: “Dar, tot el: /.../ -Am
ajuns în capitala unui popor pe
care trebuie sã-l cunosc. Asta
înseamnã o cãlãtorie. Deci un
remarcabil efort de culturã, în care
mã seamãn pe mine însumi (subl.
n.)”. Ce greutate are finalul frazei,
parcã trufie, sau cât adevãr
cuprinde în economia an-
samblului, o va spune de fiecare
datã numai analiza separatã a
poeziilor de “boare atlanticã”, ce
vor fi publicate ulterior. Cu toate
cã nu puþine din posibilele simple
citate, pentru o ilustare, au inclusiv
în expresia lor exterioarã înscrisã
deopotrivã amprenta personalitãþii
de excepþie, dupã cum redau ºi
atâtea stãri sufleteºti. Ca de pildã
o astfel de trecere în revistã, un
elogiu artei velierelor, parcã din
proza unui alt mare scriitor român
contemporan, prozator (cu
elevaþia, în scriiturã, ca din Livro
do Desassossego a unui
Fernando Pessoa) ºi poet, Mateiu
Caragiale, devenit mai cunoscut
cititorilor români, pentru vremea în
care ne-am întors, destul de recent
(abia prin anul 1930): “Navigatori
îndrãzneþi cercetarã în 1511,
Molucele. Apoi caravelele
ajunserã în preajma Australiei.
Steagul portughez fluturã în lungul
coastelor Chinei /.../. Ferdinando
Pinto descoperea arhipelagul
Japoniei. Magelan se întoarce în
1520 în America de Sud, ºi dacã
nu era ucis în Filipine, anul urmãtor
rãmânea primul european care ar
fi înfãºurat globul”.

Dar, capitolul II, o iscusitã
împletire a trei fire narative
intermediind  reflectarea cu
mijloacele prozei a penetrãrii unor
realitãþi - simbolice, personale

descoperiri. Primul fir e o
incursiune în viaþa politicã internã
a momentului, cu o grevã a
muncitorilor, în capitalã, care-l are
protagonist pe preºedintele þãrii
între 1928  ºi 1951, generalul
Carmona, un pitoresc ºi un popu-
lar, “amator de glume ºi dornic de
relaþii în afara rigiditãþii
protocolare”, “purtându-ºi vârfurile
mustãþilor, sure, uºor ridicate spre
sprâncenele abundente, ºi
înveºmântându-se la ceremonii în
uniforme de mare þinutã”,
craracterizare cãreia sã i-o mai
adaogi ºi pe aceasta, datoratã de
asemenea naratorului: “îl iubesc
toate categoriile sociale, îl iubeºte
ºi Salazar, pentru care generalul
s-a deplasat la Universitatea din
Coimbra, unde omul forte preda
cursul de economie politicã”; al
doilea fir e o modalitate ºi mai
prozasticã, chip de vizualizare a
unei felii de viaþã din viaþa pãturilor
sãrace: relatarea unei insolite
altercaþii, ca sã nu spui
neplauzibile,  a poetului un sobru,
cu un mic vânãtor de vrãbii, numai
un copil, înarmat cu o praºtie,
nevoit, acela, de a recurge la un
astfel de  candid subterfugiu de
completare, pentru familia sa, a
hranei zilnice; iar al treilea fir
narativ, constând din alte douã
ridicãri de un vãl de pe ceea ce în
acest moment istoric interbelic
pare, în plan economic, o bazã de
posibile comparaþii între univer-
surile ancestrale a douã capete de
continent, esticã ºi vesticã: lumea
satului portughez. O digresiune
privind construirea, ºi în acest
mediu, a caselor, numai din piatrã,
în legãturã cu care, aceastã
reflecþie blagianã: “construcþiile
unui popor sunt imaginea sa
interioarã, ca ºi cântecul ºi
poezia”, continuatã prin for-
mularea metaforicã: “portrughezul
ºi-a scufundat, pe vremea
îndrãzneþelor cuceriri ºi inega-
labilelor aventuri erotice, piatra
construcþiilor monumentale în
adâncul oceanelor lumii, de unde
a scos-o încãrcatã de nebãnuitã
vegetaþie subacvaticã”. ªi mai
multe consideraþii despre
agriculturã - parþial, aceasta, în
parte încã a plugului de lemn
(detaliul cã într-un sat “poetul þinu
sã cumpere un jug”; “ce l-a atras
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în deosebi, a fost masiva placã
superioarã a jugului - artistic
cioplitã - aproape tot atât de latã
cât ºi porþiunea capului boilor”).
Asistãm la un belºug de sondãri,
încântãri, relaþionãri, reflecþii -
ocazionate, odatã, de o adâncire
cu maºina la nord de Coimbra,
spre localitãþile Malhada ºi Anadia,
unde se dã ºi peste un cules de
struguri. Peisajul cu þãrani ca ºi la
noi, încâtva anistorici, coºurile
pline de struguri cãrate de tinere
fete pe umeri, ºi perindãri pe
malurile râului Pavia, de “pãstori
cu sumane de paie” ºi “cãruþe -
carro - avându-ºi roþile pline, adicã
fãrã spiþe, deci ca în primul veac
al nãscocirii lor”. Dar “femeia
portughezã”, puternicã,  rãmasã la
greul muncii, prin veacuri, pe la
vetrele lãsate în urmã de soldaþii
plecaþi pe mãri, sã fie cântaþi în
Lusiade, care, deºi trãieºte pentru
dragoste, e direct urmaºa unei
“brutãriþa Brita d’Almeida” ce într-
o  “lupta de la Ajubareta”, din 1385,
“lovea în castilieni cu lopata, parcã
mânuind o mãciucã” (dupã spusa
unui “vârstnic cu înfãþiºare de
cãrturar”, intrat ºi el în vorbã,
localnic).

 Pentru ca ºi în acest capitol,
de ax median, în încheiere sã se
ajungã la fibra intimã a trãirilor
pentru poezie, cu exclamaþia: “În
noaptea asta am adunat ºi eu
comori pe care le pun bine, pe...
luminã”; o exclamaþie, cu tâlcul ei,
de lucrãtor la “semãnat”, sã te
ducã cu gândul la versurile: “Lu-
mina aºteaptã prilejul / sã-nnece
biserici, corãbii, colinele”, din
Boare atlanticã. Într-o înrudire ºi
cu amãnunþirea: “E în  mine nu ºtiu
ce rãvãºire... ªi în cuvânt nu ºtiu
ce incoerenþã... mã regãsesc
anevoie...”.

Într-un fel, o atingere cu o zonã
a misterului, un atât de definitoriu
concept drag poetului, din care o
regãsire deplinã, pe terenul unei
cunoaºteri de sine ºi al unei
cunoaºteri de cãtre noi, sã se
instituie, mai întins, în capitolul III
al cãrþii. Aici, naraþiunea, care-ºi
pãstreazã un suflu ºi un interes nu
scãzut, include de asemenea
câteva date biografice ºi elemente
incizând o psihologie, un caracter,
dimpreunã cu o gândire
independentã ºi responsabilã în

actualitãþile de rãscruce  ale
devenirilor politice europene de
dupã Dictatul de la München, din
1939. Între altele, informaþia
despre instalarea pentru toatã
durata mandatului, a poetului, cu
toþi ai sãi, în hotelul Palace din
Estoril.  Loc în care sunt situate
desele evadãri, ale omului de stat,
de inorog în înfruntãri cu valurile
“plesne”, pe un “galben liman”,
când omul “mut ca o lebãdã” e nu
odatã în dispoziþia de a recita din
propriile versuri (nu prea ºtiam!).
Sau unde odatã, în apartamentul
de familie, îi are invitaþi la o selectã

cinã pe colegii de instituþie
româneascã, prilej cu care îi sunt
aduse în prim plan, radiografiate,
pentru un imaginar muzeu,
mâinile cu care vor fi  scrise
poeziile Asfinþit marin ºi Coasta
Soarelui: “Falangele lungi,
încheieturile dezvoltate. Vârful
degetelor, neascuþit ºi amintind pe
al femeilor din pânzele Renaºterii”,
care “se trezeau ca dupã o viaþã
de lovire a clapelor pianului”. ªi sã
pomenim ºi gândul, nutrit un timp
de cãtre ardelean, al “fondãrii unui
aºezãmânt românesc, de culturã,
pe þãrmul Tagelui” (“-Ar fi lespedea
din Carpaþi, în Iberia traianã”), care
sã fie dotat cu “o poartã din
Maramureº”.

Dar toate aceste îmbogãþiri din
planul circumstanþei sunt parcã
doar o bine condusã urzealã
pentru ceea ce predominã în acest
capitol III ca înmuguriri, odrãsliri,
rodiri dintr-un lãuntric, gruparea,

destul de compact,  a unor
mãnunchiuri de, în definire,
profesiuni de credinþã despre un
propriu atelier de cuvinte,
disimulate în metafore arte
poetice, aproximãri, când nu
definiþii. Pentru un neofit, o grãdinã
cu mere de aur dintr-un basm.
Sau, pentru un lector alergãtor
dupã fluturi coloraþi, o rãsplatã
pentru un drum strãbãtut.
Prefaþabile cu acest, binar, acord:
“-La ce zici artã?” / “-Poate cã la
ce produce inima când
sângereazã, cãci dacã nu
sângereazã nu îi zicem inimã ci...

cord”. În ideea cã “poezia
adevãratã” nu ar fi  “irosire de
cuvinte”, ci “sfâºiere a inimii”,
“suferinþã”, fãrã de care alcãtuirea
de cuvinte “vine pe lume moartã”.
Sau cu aceastã, nostimã, dare a
cãrþilor pe faþã, dispre finalul cãrþii,
pe care, din fragmente disparate,
s-o  recompunem în aceastã
scenetã, ca între doi îndrãgostiþi:

“-Ce scrii acolo?”
“-Esenþe ce-þi aparþin” (“i-am

arãtat carnetul în care reþinusem
o seamã de reflecþii ale sale”)

“-Simt o stranie duioºie citindu-
le /.../ Ba ºi un pic de ciudã...”

“-Dar þi le înapoiez cu plãcere”
“-Nu, m-aº apuca sã le lucrez  /

... / La ce-þi folosesc?”
 ªi acest final de dialog, de

despãrþire, acum între doi drumeþi
- viitorul autor al unei monografii
memorialistice, care se mutã, spre
sfârºitul lui 1938, de astã datã
definitiv, pentru un numãr de luni,

Maria João Coutinho ºi Aurel Rãu
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în Spania din Lisabona, ºi care
spune: “Acolo mã simt mai
aproape de patrie”; ºi viitorul autor
al  volumului de versuri
Nebãnuitele trepte (1943), care,

mãrturiseºte: “Eu voi face ce voi
face sã iau drumul Clujului”.

“Regãsirea” despre care am
anticipat este, pe termen lung,
chiar ducerea la înfãptuire a
ciclului de vreo 6 poezii, în ultimã
instanþã, scris înainte de
întoarcerea în þarã, de “rai sorin”,
care vor bemola cu exotic un
cântec la maturitate, dintr-un mers
evolutiv, de platou. Dupã cum nu
trebuie sã omitem cã acestor
creaþii, prin mai bine de un
deceniu, le vor urma încã pe-
atâtea, de inspiraþie “luzitanã”,
cumva învãluite în evocativ, vreo
alte 6 plãsmuiri oricum, sã spunem
cã scrise de Blaga din amintire.
Dar o regãsire este ºi aceastã
insolitã, inspirat regizatã, ieºire de
sub o pavãzã: “convorbiri” “în care
nu m-am supravegheat”, “nu am
þinut sã mã dovedesc fãpturã a
cãrþii”. Respectiv aceastã
componentã, de alt palier, parte
finalã, de capitol, desigur nimic
nefiind de convertit într-un
rezumat, totul trebuind citit, aºa
cum e prezentat la sursã, pe viu,
ori fãcând obiectul unui studiu
aparte. S-ar impune totuºi, ca un
exemplu deplin ilustrativ, doar o
oprire la un pasaj în care e

dezvoltatã cât se poate de plastic
relaþia: momentul inspiraþiei, al
“poeziei trãite”, ºi momentul numit
al “arcuirii vibraþiilor inimii”,
“ºlefuirii”, dãruirii lor cu “sunet, ritm,

rimã”, al “poeziei scrise”. Cu
aceste miºcãri filmice:

“Scriu necontenit. Scriu când
cade o frunzã, când îºi ridicã ochii
spre mine un copil, când mã
adulmecã sperioºi câinii nimãnui,
când contemplu, ameþit, mersul
femeii, când ciopliþi în marmurã se
prãfuiesc regii, între steme...”. E
avut în vedere, pentru moment,
un act al scrisului doar în gând,
cãci numai o precedare a unei
etape care are de aºteptat:
“Imaginile, vibraþiile, ideile se
scufundã în mine ºi, târziu, îmi fac
semne din adâncuri, ca micuþii
fãrã acoperiº”. Deci toate aceste
elemente: într-o moarte, pentru o
înviere. Dacã s-ar întâmpla altfel,
dacã poetul din poet s-ar lãsa
tentat de a improviza, dintr-o
rãsuflare, suntem þinuþi s-o aflãm,
el ar “rupe în bucãþi, a doua zi, tot
ce” a “însãilat. Tot”. Eul verbal, ca
un pãmânt, dintr-odatã, adunând
“sevã pentru clipa florilor”. Iar
când aceastã clipã se va ivi, va fi
cu o schimbare de rol:  opunând
împroprietãriri i  din real,
întâmplãrii  prime, acumulãrii
anterioare,  o reproiecþie de
energii, în exterior, sã crezi din
fibra vasului pãstrãtor, a

“gândului”, ca o revanºã -  cãci
într-un proces de lãrgire, de
adâncire (“lumea-n luminã mi s-a
lãrgit”, s-a spus cândva). Lucruri
spuse astfel: “pe timpul lucrului”,
(am) grijã, multã grijã, sã lãrgesc
umbrele ºi profunzimile
misterului”. Ceea ce presupune o
continuitate,  în atitudinea acestui
glas poetic, faþã de lume ºi mod
de expresie, sã ne amintim de
versurile atât de celebre din ora
debutului literar, anul 1919: “Eu nu
strivesc corola de lumini a lumii /
ºi nu ucid / cu mintea tainele, ce
le-ntâlnesc în calea mea”, ci
“sporesc a lumii tainã”.

Butelie aruncatã în mare,
aceastã aserþiune, despre o tainã
a sa, în care e închis, pe una din
caracteristici, parcã întregul cod de
creaþie blagian! Cumva, luciditatea
fiind asociatã, când nu mai eºti doar
“îmbãtat de frumos”, unei arderi de
cuptor, din expresionism. Cãci
avem ºi urmãtoarea metaforizare,
biblicã, narcisistã: “Mîine nefiinþa va
cãpãta viaþã ºi voi frânge pâinea
scoasã fierbinte din cuptor”. Iar
fapta aceasta a doua anteicã, pe
tãrâmul vocabulei, de creaþie,
trebuie efectuatã, spune poetul
magician, nu într-un vuiet, ci
“socotitor”, “cu rigle milimetrice ºi
cumpeni farmaceutice”. Totodatã
consumatã într-o cunoºtinþã-de-
cauzã dureroasã, sau numai
sãrbãtoare a miracolului scrisului,
desmierdatã ºi astfel: “dupã fiecare
vers, fiecare poem, sufãr cât de
puþin vor afla ºi simþi ºi ceilalþi, din
câte aº fi vrut sã le comunic”. În
funcþie de legi ale unui esenþial,
cerând filtrãri. Într-un fel, lucru
artizanal, de vitraliu - despre care,
ºi acest aforism: “Vitraliul filtreazã
lumina ºi noaptea”.

Am recurs la o astfel de
recenzare a unei cãrþi, cu atâtea
ocoluri ºi figuri de stil, dintr-o
dragoste, mã voi scuza cu un vers
dintr-un alt poet român, afin printr-
o evlavie pentru tradiþie ºi gust
estetic, Adrian Maniu: “Multe þi se
vor ierta pentru o iubitã”. Poetul
Marii treceri, titlul unui alt volum
de referinþã blagian, cu vreo
douãzeci de ani de carierã
diplomaticã, iar dupã ea cu o
strãlucitã, doritã carierã de
profesor  universitar, la o catedrã

Irina Ionescu, directoare generalã ICR (stânga), rostind alocuþiunea introductivã,
asistatã de referenta Roxana Rîpeanu.
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În Spaþiul mioritic Blaga remarca
influenþa celor douã culturi exercitatã
asupra culturii române, influenþa
francezã, care este modelatoare ºi
reclamã imitaþia, ºi influenþa
germanã, care este cataliticã ºi are
drept consecinþã impulsul spre
creaþia culturalã. Opþiunea pentru
„contactul «catalitic»”, „direct sau in-
direct, cu spiritul german” þine, în
cazul special al lui Blaga, de ideea
de descoperire a valorilor interioritãþii
proprii, a unui anume sentiment al
culturii ºi de voinþa de creaþie
culturalã.

Pretutindeni, în câmpul ºi
modurile de manifestare ale
creaþiei, Blaga a întâlnit mai întâi
spiritualitatea germanã, efect, pe de
altã parte, ºi al educaþiei primite ºi
al formaþiei intelectuale a per-
sonalitãþii. Gândirea sa filsoficã
s-a format prin parcurgerea câtorva
trasee spirituale ºi frecventarea
unor filosofi ºi esteticieni din spaþiul
cultural german. Unii dintre aceºtia
adoptã concepþia organicistã,

derivatã de la Goethe, fiind vorba
de Frobenius ºi Spengler sau de
Paul Tillich, filosof al religiilor, cu
care Blaga împãrtãºeºte problema
demonicului. Cu Wölfflin are
comunã ideea existenþei unor
concepte binare, cum ar fi
Renaºtere – Baroc, cu Worringer
polarizarea Gotic – Baroc. Centrul
de greutate se aflã în epistemologia
lui Kant („Blaga dubleazã de fapt
categoriile kantiene ale conºtiinþei
cu cele ale inconºtientului creator
de culturã”1 ). Faþã de aceºti filosofi
ºi de alþii, cum sunt Bergson,
Simmel, Vaihinger, Klages, Riegl,
Karl Jaspers sau chiar Martin
Heidegger, Blaga se detaºeazã
construind o concepþie originalã a
culturii ºi artei. Cele douã lucrãri
consacrate lui Goethe, Fenomenul
originar (1925) ºi Daimonion
(1926, 1930), scrieri care anticipã
sistemul, „prefigurãri, tatonãri,
etape”, cum le-a denumit Blaga
însuºi, mai puþin scrieri de creaþie
filosoficã, au un accentuat rol

formativ, de clarificare ºi
aprofundare în domenii care nu
peste mult vor constitui baza operei
filosofice. Ele fac totodatã dovada
prezenþei filosofului ºi scriitorului în
epocã, contemporan cu autorii
cãrþilor pe care le recenzeazã ºi
comenteazã sau la care face
deseori referinþe. Acesta este de
fapt europeismul lui Blaga, „suflet
din sufletul acelei Europe pe care
nimeni n-a prezentat-o cu mai
multã demnitate decât Goethe”,
scria criticul ºi istoricul literar Ion
Breazu la 1930.2  Intelectualitatea
stilului blagian, metaforic ºi
apodictic, facultatea rarã a
eseistului, la care se adaugã
puterea de pãtrundere ºi sintezã în
varii domenii ale cunoaºterii, îl
aºeazã pe cititor în ambianþa
scrierilor blagiene echivalente
contribuþiilor celor mai prestigioase
ale spiritului european al vremii.
Desigur, existã puncte de
convergenþã cu expresionismul
german pe care-l descoperise la
Viena în epoca studiilor ºi a
doctoratului, cu acea Lebens-
philosophie, existã afinitãþi cu
Goethe, cum am menþionat, cu
Nietzsche, cu sentimentul spen-
glerian al spaþiului, dar în teoria cu
privire la matricea stilisticã ºi cu cea
despre opera de artã vãzutã ca un
„cosmoid”, Blaga este cu totul origi-
nal.3  Lucrarea fundamentalã
Trilogia culturii este contribuþia lui
Blaga pe direcþia morfologiei ºi
filosofiei culturii, continuatã cu
Trilogia valorilor ºi cu Trilogia
cosmologicã.

Pornind de la gânditorii amintiþi,
el a elaborat o teorie a stilului care
a fãcut din Blaga un gânditor origi-
nal ºi l-a individualizat în spaþiul
european. Se poate sesiza o
consonanþã între creaþia poeti-
cã ºi filosoficã blagianã ºi
Weltanschaung-ul epocii. Con-
tribuþiile sale au marcat o
schimbare de paradigmã în
perioada interbelicã ºi i-au fixat
locul în cadrul curentului ex-
presionist ºi al filosofiei culturii
din prima jumãtate a secolului XX.
Ca miºcare artisticã, expre-
sionismul occidental era un „sfârºit
al modernitãþii” care ºi-a gãsit para-
digma filosoficã în nihilismul lui
Nietzsche ºi în respingerea civili-
zaþiei de cãtre acesta. Dacã pe sol

Lucian Blaga –
homo europaeus
 Vasile Voia

de Filosofia Culturi i ,  în f ine
“acasã”, în oraºul Cluj, ºi care va
scrie un frumos poem, mai târziu,
cu viziune ºi elemente de mit
românesc, Mirabila sãmânþã,
publicat în revista “Steaua”,
eventual, a “semãnat”, în cuvinte
îngropându-se, puþin - lângã un
infinit - ºi în pãmânt portughez.
ªi dacã, vrând s-o descoperim,
e sã vorbim de o floare a lui, am
chiar gãsit-o; sã spunem: floarea
lui rãsãritã. În învârtejirea ei de
petale,  aceasta stã  “cu faþa la
Atlantic ºi la lumea latinã de
peste ocean”, ca un altfel de
“monument” de intercomunicãri.
E adevãrat, irosirea în obligaþii de
demnitar, între factori de istorie,
nu va fi însemnând mare lucru,
în raport cu veºnicia rangurile din
circumstanþial poate nu sunt
nimic, “peste cincizeci sau peste
cinci sute de ani, urmaºii se vor
întreba nu de documentele

diplomatice cusute cu dosare”,
cum se formuleazã undeva în
cartea militarului cãrturãrit ºi de
talent literar cãruia i-am adus in-
direct de asemenea un omagiu,
un nedreptãþit ca ºi Blaga în
regimul politic nedemocratic din
care România de azi s-a
desprins. Dar învestitura pom-
poasã care i s-a dat unui poet
român în mijlocul veacului XX, ca
“trimis extraordinar ºi ministru
plenipotenþiar al României re-
gale”, una nu doar din purã
întâmplare, umple de disticþie ºi
aceastã instituþie, a statelor,
diplomaþia – ºi suntem toþ i
expresii, inclusiv cei de azi, unii,
scri i tori ,  “cu zalele-alãturea
drept”, ca-n poezia Alean – flori
de timp. “Mica Portugalie mi-a
cântat la ureche cu numele ei
frumos, cu poezia poporului, a
pãmântului, a cerului...”, sã mai
spicuim.
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european expresionismul era
totodatã o miºcare de protest, la
Blaga reprezintã aspiraþia spre
formã ºi cãutarea cosmicului.
Poetica expresionistã blagianã este
de fapt originala sintezã între
avangardism ºi tradiþionalism.

Goethe este personalitatea
europeanã cu cea mai pregnantã
prezenþã în scrierile lui Blaga, care
se situeazã la cei doi poli ai

existenþei sale: lectura unui fragment
din Faust, descoperit întâmplãtor în
„Convorbiri literare” într-o traduce-
re pe care cu o jumãtate de secol
înainte o respingea Titu Maiorescu,
„lecturã decisivã, afirmã Blaga în
Hronic, ce a deºteptat în mine la
vârsta de 13 ani, cea mai nesãþioasã
patimã a cititului”4,  ºi închiderea
biografiei blagiene exemplare cu
traducerea în românã, unicã ºi fãrã
precedent la noi, a aceleiaºi opere.
În acest interval de o viaþã, Goethe
se instituie omniprezent în spaþiul
gândirii blagiene, sursa cea mai
abundentã de perpetue întoarceri ºi
exemplificãri. Clasicitatea goethe-
anã continua sã fascineze ºi sã
fertilizeze o gândire ce se constru-
ia organic de la o etapã la alta.

În Fenomenul originar Blaga
are în vedere consideraþiile lui
Goethe din domeniile meta-
morfozei plantelor ºi teoriei culorilor.
În biologie ºi fizicã, Goethe
introducea metoda fenomenului
originar care se baza pe intuiþia vie,
pe miºcare, metamorfozã ºi
organicitate, pe refuzul abstracþiilor
în profitul ideilor de tip platonic.

Marea calitate a metodei constã în
a fi înlocuit „interpretarea
matematic – mecanicã a naturii cu
o interpretare vie, însufleþitã”,5  fie
în teoria culorilor, cu accentul pus
pe luminã, fie în morfologia
plantelor, cu accentul pus pe
„Foaia” originarã din care s-a
dezvoltat planta. Fenomenul
originar („Urphänomen”) este în
cele din urmã principiul polaritãþii de

luminã ºi întuneric, dinamicã ºi
staticã, sistolã ºi diastolã. Iradianþa
temei a fost cu totul extraordinarã,
dupã Blaga, care îºi face un merit
din a-i urmãri itinerariul pânã în
epoca sa. Bunãoarã în filosofia
culturii, domeniu în care Nietzsche
o aplicã inconºtient, iar Spengler
conºtient. Culturile sunt adicã
asemenea plantelor, organisme vii
care traverseazã toate stadiile –
naºterea, creºterea, dezvoltarea ºi
moartea. Metoda fenomenului
originar, construcþie organicã vie ºi
polaritate de termeni, Blaga o
dezvoltã ºi o adapteazã sistemului
sãu de gândire. Prin preluarea
metodei organicitãþii ºi intuiþiei
vizionare, el a contribuit la
deschiderea culturii române spre
universalitate.

Dacã creaþia este modul de
manifestare ºi fiinþare a omului,
demonicul, teoretizat de poetul de
la Weimar, a exercitat o mare
atracþie asupra lui Blaga
(Daimonion). Întreaga operã
blagianã este în fond apologia
omului creator. În sens goethean,
demonicul este „un duh pozitiv al

creaþiei, al productivitãþii, al faptei”,
este „înfãptuitorul”, „creatorul”, o
forþã irezistibilã ce cautã de regulã
„epocile tulburi”, de crizã, proprie
personalitãþilor puternice posedate
de energii care lucreazã obscure în
inconºtient. Blaga completeazã
lista personalitãþilor demonice
invocate de Goethe cu poeþi ºi
artiºti plastici ca Rimbaud, Verlaine,
Gauguin, Van Gogh. Creaþia
genialã este inseparabilã de de-
monic, har al lui Dumnezeu dãruit
cu parcimonie fãpturilor sale. „Iar
creaþiile acestea, noteazã Blaga,
pot sã fie poeme, simfonii,
catedrale, tablouri, mituri, teorii,
ipoteze, idei, construcþii, fapte.”6

Pornind de la gândirea miticã, el
disociazã original între cele trei
concepte operaþionale introduse în
filosofia culturii de la Nietzsche la
Spengler: apollinicul – dionisiacul
– fausticul, devenite repere
fundamentale pentru întreg secolul
XX, european ºi extraeuropean:
apollinicul ca „putere impersonalã,
creatoare de opere, de idei ºi fapte”,
înþeles ca echilibru, plasticitate ºi
luminã, dionisiacul ca „putere de
dezmãrginire” ºi identificare cu
cosmicul prin pierderea indi-
viduaþiei apollinice ºi energie „de a
trece veºnic de la un lucru la altul
ºi de a nu se opri niciodatã – ca
tendinþã – substrat al unei întregi
culturi a Occidentului.”7  Distincþiile
lui Blaga nu rãmân la nivelul
constatãrilor ci sunt asimilate printr-
o integrare organicã în creaþia
proprie ºi în universul gândirii.

Opera principalã a scriitorului
german i se revela poetului de la
Lancrãm ca o ilustrare de excepþie
a înseºi concepþiei de bazã cu
privire la dimensiunea creatoare a
spiritului. În acest sens faustismul,
identificat cu sensul goethean al
faptei, nu însemneazã altceva
decât creaþie, productivitate,
sãvârºire. Demonismul lui Goethe
este un spirit al faptei, faustismul
lui Goethe un destin al
înfãptuitorului.

La Goethe, orice creaþie
veritabilã este faptã ºi invers, orice
faptã este creaþie. Eroul sãu se
mântuie prin faptã, adicã prin
acþiune transformatoare asupra
realitãþii. Spiritul faustic este
prospectiv, descoperitor. Or, Blaga
a declarat într-un cunoscut poem

De la stânga la dreapta: Daniel Perdigao,Vasile Voia, Diana Adamek ºi Fernando
Couto e Santos

~
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cã Fiu al faptei nu sunt. Dar al
cãrei fapte? Al faptei deschise,
extravertite, modelatoare ºi
transformatoare în planul realului,
care nu este aceeaºi cu „fapta”
poetului, „misticul rod” zãmislit în
umbrã ºi tãcere. Dincolo prin
urmare de aceastã faptã
goetheanã, propensiune spre
lumea dinafarã, poetul este „Prieten
al adâncului, / tovarãº al liniºtei, /
joc peste ape”: fapta adicã, în
semnificaþia ei de mai sus, se
situeazã la polul opus cugetãrii,
creaþiei ºi poeziei. Animat de febra
cunoaºterii, fausticul este un
dezlegãtor al redutabilelor mistere,
pe când Blaga afirmã din primul
poem: „Eu nu strivesc corola de
minuni a lumii/ ºi nu ucid/ cu mintea
tainele, ce le-ntâlnesc/ în calea
mea”. Sau: „Voim sã existe
incognoscibilul”, sau: „Omul trebuie
sã fie creator, – de aceea sã
renunþe cu bucurie la cunoaºterea
absolutului”. În Geneza metaforei
ºi sensul culturii filosoful defineºte
existenþa umanã ca „existenþã în
mister ºi pentru revelare” (s.L.B.).8

Prin cunoaºtere ºi creaþie misterul
se reveleazã fiinþei. De aceea
„Creaþia e chiar destinul normal al
omului, datoritã cãreia omul este
ceea ce este. Omul nu mi se pare
cu orice preþ menit echilibrului, dar
el e menit creaþiei cu orice risc [...]
În adevãr, prin mutaþiunea
ontologicã ce are loc în el, omul
pãrãseºte definitiv o stare de
echilibru animalic – paradisiac ºi se
lanseazã în existenþa între mister
ºi revelare, plinã de primejdii,
turburãtoare, dinamicã,
creatoare”.9  Dacã în cazul lui
Goethe, omul se manifestã la
modul creator prin fapta care îl
leagã de teluric, el devenind posibil
ca fiinþã tocmai graþie acestei
legãturi, pentru Blaga, cum s-a mai
spus, a crea însemneazã a proiecta
ºi nu a descifra. Neliniºtile ºi
tristeþile metafizice ale imaginarului
blagian n-au nimic comun cu lumea
densitãþii existenþiale ºi
experienþelor posibilului, proprii lui
Faust, gândirea lui Blaga fiind aici
divergentã faþã de modul de a
reflecta al lui Goethe.

*
Desigur, menþiunile acestea

sunt doar o ipotezã de lucru, un
proiect, deoarace cultura umanistã

ºi cunoaºterea ºtiinþificã sunt în
cazul lui Blaga domenii mult mai
ample. Nu putem încheia aceastã
sumarã prezentare fãrã sã
precizãm cã în fond de europeismul
lui Blaga þin ºi periplurile sale
europene ºi cariera sa diplomaticã.
În perioada 1926-1937, Blaga ºi-a
exercitat funcþia de „ataºat de
presã”, mai apoi de „consilier de
presã” în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe, în þãri ca
Polonia, Cehoslovacia, Elveþia,
Austria ºi din nou Elveþia.
Activitatea sa diplomaticã este
caracterizatã prin conºtiinciozitate
ºi profesionalism. Pe lângã
atribuþiile de serviciu, el propaga
cultura ºi literatura românã în
aceste þãri, pe cale oralã, la radio,
prin articole publicate în presa
vremii, prin traduceri din poezia
popularã româneascã ºi lansarea
de programe de relaþii culturale.

Timp de un an (martie 1938-mai
1939) Blaga este Trimisul
Extraordinar ºi Ministrul Plenipo-
tenþiar al României la Lisabona
(envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiare). Cu ocazia pre-
zentãrii scrisorilor de acreditare, el
vorbea de Portugalia ca despre
„l’autre citadelle occidentale, en
Europe, de cette latinité, dont le
miracle de civilisation et de gloire
resplendiront toujours sur
l’humanité”. Portugalia este pentru
Blaga o þarã de vis, „þara cu douã

primãveri, fãrã toamnã”. „Lisabona
asta ºi împrejurimile, nota într-o
scrisoare, sunt pur ºi simplu o
minune”. „Iar oamenii ºi limba
parcã ar fi de pe la noi”. ªi într-o
alta: „E de necrezut de frumos pe-
aici. Peisajul este o minune, oraºul
fãrã pretenþii, dar neîntrecut”.
Fascinaþia lusitanã transpare în
volumul de versuri La curþile
dorului (ex. poemul Estoril). Þara
„onde a terra se acaba e o mar
começa” a însemnat pentru Blaga
o etapã creatoare fecundã. În 1939
el se întorcea din Portugalia la
Universitatea din Cluj unde i se
crease catedra de Filosofia
Culturii.
1 Andra Bruciu, Lucian Blaga –
reflexe germane în filosofia
culturii, Fundaþia Culturalã Libra,
Bucureºti, 2006, p. 262
2 Ion Brezu, Lucian Blaga despre
Goethe – despre el însuºi, (în)
“Patria”, XII (1930), nr. 266, p.1
3 Andra Bruciu, op. cit., p. 263
4 Lucian Blaga, Hronicul ºi cântecul
vârstelor, Postfaþã ºi bibliografie de
Ioan Holban, Editura Minerva,
Bucureºti, 1990, p. 69
5 Lucian Blaga, Zãri ºi etape. Text
îngrijit ºi bibliografie de Dorli Blaga,
Editura pentru Literaturã, Bucureºti,
1968, p. 158
6 Id., ibid., p. 268
7 Id., ibid., p. 274
8 (În) Lucian Blaga, Trilogia culturii,
Fundaþia Regalã pentru Literaturã ºi
Artã, Bucureºti, 1944, p. 471
9 Id., ibid., p. 484

Portugalia în
orizontul stilistic
al lui L. Blaga
 Diana Adamek

Rolul cu totul special pe care
Lucian Blaga l-a jucat ºi îl joacã în
cultura românã se datoreazã în
primul rând faptului cã vasta sa
operã îºi valideazã în fiecare
secþiune ºi secvenþã a ei caracterul
de sistem. Ea traverseazã mai
multe paliere ºi exploateazã di-
verse registre, rãmânând egalã ca

timbru ºi valoare, ca densitate
ideaticã ºi texturã metaforicã, chiar
dacã demersul amplu cedeazã
adesea locul notaþiei scurte, iar
poemul împarte scena cu proza,
teatrul, eseul, studiul de filosofie a
culturii sau aforismul. Nota
particularã pe care o aduce Lucian
Blaga în peisajul cultural românesc

O ipostazã, o ipotezã
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vine pe de o parte din amplitudinea
acestei opere, iar pe de alta din
conjuncþia dintre nevoia de
explicitare ºi, simultan, aceea de
pãstrare ºi salvare a orizontului
intangibil al misterului, adicã dintre
dezvãluire ºi ascundere.

Acestea sunt ºi trãsãturile
studiului dedicat problematicii
stilului, cel dintâi dintre segmentele
pe care se articuleazã celebra
Trilogie a culturii. Definit ca
“fenomen dominant” al unei culturi,
stilul, spune Lucian Blaga, e
“mediul permanent în care
respirãm chiar ºi atunci când nu
ne dãm seama”. El face profilul
spiritual al unui popor, la fel cum o
anume geografie ºi un anumit
orizont temporal hotãrãsc
amprenta stilisticã a unei culturi.
Jocul e dublu ºi interdependenþele
multiple, pentru cã în demonstraþia
acestei teze Blaga ia în
consideraþie factori ce merg de la
registrul biologic la alþii care þin de
valenþele formative ale incon-
ºtientului. De primã importanþã
rãmâne însã, pe tot parcursul
demonstraþiei, conceptul de “sen-
timent al spaþiului”, factor nu doar
dominant, ci ºi determinant al
unui stil.

Nu este vorba însã despre o
relaþie simplificator mimeticã între
peisajul unei culturi ºi viziunea sa
spaþialã, subliniazã autorul tezei.
Viziunea spaþialã nu este
rezultanta unor conexiuni reduc-
tive ºi nici a unor efecte de
suprafaþã, ea fiind reflexul unor
profunzimi sufleteºti, “o emisiune
în planul imaginaþiei a unui prim
fond spiritual al nostru”. Se pare –
spune Blaga – cã inconºtientul (in-
dividual ºi colectiv) modeleazã un
orizont, o perspectivã sub
presiunea unei esenþe native.

Aceasta este, în liniile sale
schematice, teza referitoare la
sentimentul spaþiului ºi orizontul
stilistic al unei culturi, aºa cum o
dezvoltã Blaga, cu investigãri ºi a
altor teorii similare ºi exemplificãri
ce au în vedere “spaþiul-peºterã”
al culturii hamite ºi “spaþiul infinit,
nelimitat” al culturii etiope din
propunerea lui Frobenius sau,
lãrgind perspectiva, treceri de la
valenþele “corpului izolat” la
“infinitul tridimensional”, apoi la
“boltã”, “drumul labirintic”, “drumul

în naturã” ºi, în sfârºit, din nou la
“planul nemãrginit” din tabelul de
simboluri imaginat de Spengler.

Lucian Blaga procedeazã la o
sublimare a acestor simboluri, în
final, perspectiva la care se va
raporta filosoful român înre-
gistrând doar douã paradigme,
reprezentate de cultura europeanã
pe de o parte ºi cea asiaticã, pe
de alta. Totul se întâmplã însã pe
fundalul cu accent corelator al
disjuncþiilor temporale dintre un

“timp-havuz” (orientat spre viitor),
un “timp-cascadã” (care valorificã
dimensiunea trecutului) ºi un
“timp-fluviu” (cu accentul pe un
prezent permanent).

Lucian Blaga nu întârzie sã
aducã exemple, India ºi Europa
fiind cele care fixeazã jaloanele
demonstraþiei. Las la o parte acum
consideraþiile sale legate de
spaþiul oriental. Interesantã pare
mai cu seamã secþiunea
europeanã, cadru pentru o vocaþie
expansionistã ºi un sentiment al
infinitului. Fiindcã, spune autorul,
“artistul european dilatã cadrul
iniþial, integrându-l într-o
perspectivã infinitã. (…) De la un
cadru, dat sau fixat dinainte,
europeanul pleacã spre infinitul
mare din afarã”. Tot lui,
europeanului, îi este propriu apoi,
prin tot ceea ce înfãptuieºte, un
sentiment al înaintãrii, al
expansiunii, expediþiei cuceritoare
ºi desprinderii din corpul insular
spre infinitul oceanului ºi
cosmosului. Toatã istoria
europeanului, aratã Blaga, cu
cruciadele ºi colonizãrile ei, cu

cuceririle ºi inovaþiile în planul ideii,
stilurilor ºi modelor,  constituie de
fapt o mãrturie a marilor mutaþii
etalate pe un “cuprins transconti-
nental”. Dacã adãugãm la toate
acestea observaþiile legate de
timpul-cascadã, propriu, conform
teoriei lui Blaga, spiritului
european, timp încãrcat de o
“latentã, tulbure ºi subteranã
melancolie”, rezultã o descriere
care, în datele sale esenþiale,
corespunde înainte de toate

þãrmului portughez.
Pentru cã, dintre toate þãrmurile

Europei, acesta stã, cum ar spune
Camoes, cu spatele la pãmânt ºi
faþa spre mare. Marea greacã e
închisã, spunea un alt mare poet,
Fernando Pessoa, a noastrã, cea
portughezã, e infinitã. Pe acest
pãmânt omul trebuie sã simtã acel
“sentiment al destinului”, derivat
din viziunea spaþialã ºi presiunea
timpului, despre care vorbea
Lucian Blaga.

Încerc aici o ipotezã, imaginez
o ipostazã: dintre toate
pãmânturile ºi þãrmurile europene,
coastele portugheze bãtute de
valuri sunt cele mai deschise sã
vorbeascã despre semnul
infinitului. De aici au plecat
cuceritorii altor pãmânturi ºi ai
soarelui. Pentru sufletul portughez
pãmântul nu începe niciodatã, ci
sfârºeºte, acolo unde limba de
nisip atinge apa, recunoscând
oceanului puterea de a stãpâni ºi
clipa ºi eternitatea. Pentru privirea
portughezã – spune un vers al lui
Luis de Camões - începe doar
marea.

Diana Adamek ºi Virgil Mihaiu la Facultatea de Litere a Universitãþii din Lisabona
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Este o privire fascinatã, dãruitã
distanþei ºi hrãnitã de arsura
propriului ei nesomn. Stã de
veghe, sub catarg, interogând
valuri, ceþuri rotitoare ºi sãrate sau
miºcarea de gheaþã a stelelor,
pentru a împlini, într-o respiraþie
unicã ºi însinguratã, jurãmântul de
onoare ºi legãmântul de sânge ºi
a mãrturisi ceea ce vocea
corãbierului, sãltat pe punte,
tocmai a salutat: datina. Întoarsã
cu spatele spre pãmânt, privirea
portughezã poartã semnul
melancoliei,  jaruri mocnite
traverseazã fanta îngustã dintre
cer ºi ocean. Existã în acest iris,
întipãrite din veacuri, o strãlucire
întunecatã, semnul abisului ºi
presentimentul morþii. Apele
Mediteranei au vocaþia refrenului:
ele aduc corãbiile înapoi.

Câtã vreme, corãbierul care se
îmbarcã spre Indii, înfruntând
vânturile Atlanticului, nu ºtie dacã
se va mai întoarce în braþele celei
care de pe acum îl plânge. Cheiul
portughez e un amestec de
lacrimã ºi glorie. Încerc sã-l
imaginez pe Ulysse strãmutat pe
þãrmurile stâncoase ºi reci ale
Portugaliei, interogând, fulgerat de
o primã neliniºte, spumele
duºmãnoase ale depãrtãrii, iar pe
Vasco da Gama purtându-ºi
corãbiile ºi oamenii pe apele cu
transparenþe calde ºi calme ale
Mediteranei. Figurile naufragiazã
amândouã, înainte chiar de a
încheia rocada: sub presiunea
distanþei ºi angoasa de a se vedea
dezlegatã de centru, într-o
întindere  nesfârºitã, prima; în
absenþa spaþiilor largi ºi a
impulsului asimetric dintr-o mare
închisã, cealaltã. Grecul e un
corãbier nostalgic, portughezul un
navigator cu privirile arse de febrã
ºi vidate de melancolie.

Fiindcã acesta poate fi singurul
rãspuns al marinarului dãruit
furtunilor pentru gloria regelui ºi a
þãrmului de care se rupe:
însingurarea ºi melancolia.
Lacrima ºi strãlucirea pe care
cochilii vãtãmate, aduse din
adânc, le expun în corpul imper-
fect al perlei portugheze. Iatã de
ce barocul s-a nãscut aici, sub
strãlucirea soarelui negru care va
însoþi în necunoscut caravanele
cuceritoare.

 Maria de Rosário Girao Ribeiro dos Santos~~~~~

A vorbi despre Lucian Blaga
(1895-1961) ca poet-filosof al
dorului implicã, în modesta
noastrã viziune, abordarea operei
lui Teixeira de Pascoaes
(pseudonim al lui Joaquim Pereira
Teixeira de Vasconcelos, 1877-
1952), mentor “saudosist”1  al aºa-
zisei miºcãri “Renascença
P o r t u g u e s a / R e n a º t e r e a
Portughezã”2 , ºi a lui Mircea
Eliade (lider al “Generaþiei ´27”,
nãscut în 1907 ºi decedat în 1986),
filosof ºi teoretician al dorului
românesc. Înainte de a ne lansa
într-o comparaþie hermeneutic-
intertextualã, se cuvine a face o
referinþã la admiraþia pe care o
nutrea filosoful religiilor,
manifestatã pânã în diverse etape
ale scrierilor sale, faþã de autorul
Trilogiei Culturii. Astfel, începând
cu Românii, Latinii Orientului,
Eliade, fãrã a evita elogiile, îl
zugrãveºte în termenii de “poet,
dramaturg ºi filosof, autorul unui
foarte interesant sistem filosofic,
care împleteºte calitãþile
universale cu cel mai pur

‘românism’.” (2006: 277-278).
Autorul Jurnalului Portughez se
interogheazã asupra ignoranþei
care, nu arareori, atârnã greu
asupra poeþilor, romancierilor ºi
erudiþilor din þãrile latine: “Cine ºtie
cã Lucian Blaga este unul dintre
puþinii filosofi europeni de mare
valoare – acelaºi Lucian Blaga
care a fost ministru al României la
Lisabona în urmã cu câþiva ani,
omagiindu-l pe preºedintele
Salazar – ºi care e în acelaºi timp
un mare gânditor, autor al unui
sistem filosofic extrem de original,
un mare poet ºi un mare
dramaturg?” (2006: 289). În fine,
fie în Panorama intelectualã a
României, þara ‘Latinilor
Orientului’, dupã expresia lui
Mircea Eliade - Interviu, fie în
Câtiva lusofili români, se referã la
inspiraþia lusitanã vizibilã în
blagienele Curþi ale dorului: “A trãit
aici în Portugalia un ministru
plenipotenþiar al nostru, Blaga,
care s-a inspirat din teme
portugheze pentru anumite pagini
literare.” (2006: 357); “Între lusofili

Nu e întâmplãtor cã unul dintre
curentele ºi stilurile despre care
Blaga vorbeºte este barocul. Îl
defineºte ca “stilul norilor” ºi îi
recunoaºte ca patrie Portugalia
perlelor imperfecte.

Studiul despre stil ºi viziune
spaþialã al filosofului român
întâlneºte astfel, cred, în substanþa
sa intimã ºi în straturile de
profunzime, esenþa spiritului
portughez, independent de
cunoaºterea realã a incredibilei ºi

paradisiacei Portugalii din
perioada sa diplomaticã. Pe acest
filon se dezvoltã ºi poemele
lusitane: un sentiment al destinului
ºi infinitului, melancolie, lumi
sfârºite ºi lumi care abia se ivesc
se împletesc în acelaºi discurs.
Creaþia liricã ºi studiul de filosofie
a culturii aduc prin urmare,
amândouã, mãrturia aceluiaºi
spaþiu: o Portugalie aºezatã la
sfârºitul pãmânturilor, în pragul
infinitului ºi începutul veºniciei.

Despre dor la
Lucian Blaga,
Teixeira de
Pascoaes si
Mircea Eliade

,
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trebuie de asemenea sã-l
numãram pe profesorul Lucian
Blaga, poet, dramaturg ºi filosof de
renume, care a fost ministrul
României la Lisabona în 1938. În
ultimul sãu volum de poezii, Lucian
Blaga publicã ºi câteva piese
inspirate de peisajul portughez,
scrise în timpul ºederii sale în
Portugalia. Cartea conþine mai
ales o minunatã poezie despre
pescãriþele din Cascais, alta
despre Pan etc. (2006: 387)”

În scopul definirii acestui con-
cept enigmatic3 , sã ne oprim la
textul lui Blaga intitulat Despre dor,
la eseul lui Eliade Dor – saudade
româneascã, precum ºi la Arte de
ser Português/Arta de a fi
portughez ºi la celelalte opere ale
lui Teixeira de Pascoaes, care,
conform lui Vitorino Nemésio, fac
cunoscutã o dimensiune de
“lusism liric” ºi de “puternicã intuiþie
a rãdãcinilor etniei noastre”, prin
“teme centrale ale simþirii ºi fiinþei
portugheze”4  (1997: 115-116).
Pentru Lucian Blaga lexemul dor,
care pleacã de la “cântecul popu-
lar românesc”5 , “doinã” ºi “bocete”,
nu poate fi tradus într-o altã limbã,
în mãsura în care desemneazã o
“nuanþã” românescã, consolidatã
de istoria unui popor ºi a unei þãri.
Traducerea prin “Sehnsucht” n-ar
fi decât circumscrierea unei
imposibilitãþi lingvistice, tinzând a
corobora impermeabilitatea unei
limbi (acelaºi lucru se aplicã ºi la
cuvintele “jale” ºi “urât”). De fapt,
rãsfoind numeroase dicþionare6 ,
mono- ºi bilingve, se constatã
indecizia ºi/sau nedeterminarea
subiacente distribuþiei de para-
sinonime ºi care, ulterior, îi
configureazã ‘idiosincrazia’
lingvisticã. Sã ne fie permis sã
punem în contradicþie pãrerea lui
Blaga cu opinia doamnei Carolina
Michaëlis de Vasconcelos, con-
form cãreia existã o concordanþã
deplinã între “Saudade” ºi
“Sehnsucht”, aceasta din urmã
având un caracter metafizic ºi
aspirând la regiuni ideale7 . În
acest context este pertinentã
menþionarea criticii ascunse a lui
Mircea Eliade faþã de aceastã
eruditã, care pare cã a dat
ascultare echivalenþei absolute
între lusitana saudade ºi
românescul dor: “Ne mirã cu

adevãrat faptul cã erudita Carolina
Michaëlis de Vasconcelos nu a
vorbit despre cuvântul românesc
dor în studiul sau atât de bine
documentat [...] În nici o altã limbã
n-ar fi gãsit ea un mai perfect
echivalent pentru atât de
portughezul cuvânt saudade decât
în cuvântul românesc dor.” (2006:
327).

La urma urmei, dupã Blaga,
stadiul dorului este specific
sufletului românesc8  –  precum
saudade pentru sufletul lusitan9 .
O astfel de aserþiune blagianã ne
suscitã imediat trei observaþii: într-o
primã abordare, ºi privilegiind
motivaþia semnului-simbol dor,
suntem confruntaþi cu vocabula
portughezã dor (durere), omograf
dar nu omofon ºi hiponim, într-o
anumitã mãsurã cu hiperonimul
saudade. În acest sens, ni se pare
util sã-l citãm pe Teixeira de
Pascoaes: “Fãrã durere […] nu
existã eroism ºi nici frumuseþe, nu
existã viaþã spiritualã, pentru cã
individul îºi minte destinul de
sacrificat ºi îºi pierde raþiunea de
a fi.”10  În al doilea rând, sunt
evidenþiabile afinitãþile estetico-
literare dintre Lucian Blaga ºi
Teixeira de Pascoaes: “ªi prin
studiul psihologic al acestor
vocabule, comparat cu studiul
nuanþelor originare (de naturã
sentimentalã ºi intelectualã)
descoperite în litere, arte,
jurisprudenþã, în sentimentul
religios al poporului, i se poate
defini acestuia sufletul sau
caracterul, personalitatea
spiritualã, ºi de aici destinul sãu
social ºi uman.” (1915: 28-29). În
al treilea rând, dupã asemãnarea
acestor nuanþe inerente cu cea
româneascã a dorului, ºi lusitana
saudade îmbrãþiºeazã un variat
evantai de schimburi de
semnificaþie, susceptibile de a fi
selectate din diverse dicþionare de
limbã ºi literaturã portughezã. În
ceea ce priveºte expresia poeticã
dor, Blaga asigurã cã acest stadiu
este cântat pentru sine însuºi,
aproape fãrã obiect, sau precum
stadiul al cãrui obiect este în mod
discret schiþat. În consonanþã cu
acestã opinie, pentru Teixeira de
Pascoaes, dacã sentimentul de
saudade include lipsa obiectului
asupra cãruia are incidenþã,

sentimentul realist include
prezenþa acestuia, iar sentimentul
romantic, nedeterminarea lui. Într-
un crescendo al abstracþiei,
obiectul referit tinde sã se
topeascã, în aºa fel încât sã
diminueze autonomia unui
semnificat ce se apropie de
alegorie.

La rândul sãu, Mircea Eliade dã
senzaþia de accentuare a “tezei”
lui Lucian Blaga, mergând totuºi
mai departe prin stabilirea unei
divergenþe între vocabulele
studiate: “Dacã am vrea sa gãsim
o infimã diferenþã între saudade ºi
dor, aceasta rezidã fãrã îndoialã
în puterea de circulaþie a
cuvântului românesc.” (2006: 329).
În acelaºi fel, ºi aproape în
continuarea poemului lui Blaga
Dorul (evaziunea poetului prin
prezenþa corporalã a femeii
transformate în absenþã)11 , nu
defineºte doar termenul de
saudade, ci ºi “iubirea contrariatã
de absenþa fiinþei iubite” (2006:
330), ºi-i împrumutã o valoare
metafizicã aproape religioasã –
ajungând rar la o expresie tragicã
– pe care Blaga a explorat-o în
mod magistral: “… el traduce
tristeþea omului separat de
Creatorul sãu [...] devine formula
pateticã a condiþiei umane” (2006:
332)”. Ilustrând, din întâmplare, un
vers al lui Blaga din poemul mai
sus-amintit – “Mi-aºa de dor de
tine!” – Mircea Eliade se avântã
spre lãrgirea sensului vocabulei
dor: “Un român nu spune doar ‘Mi-
e dor de tine’, ci ºi ‘Mi-e dor de
iarba verde’ sau ‘Mi-e dor de un
vin bun’. […] Când un român
spune cã-i este dor de ceva, putem
fi siguri cã el doreºte acel lucru cu
toata fiinþa lui, în mod integral, con
carne y hueso, dupã expresia clarã
ºi fericitã a lui Unamuno.” (2006:
335). Dacã pentru Teixeira de
Pascoaes, “Portugalia este
Peisajul ºi Dorul (a Saudade)”12 ,
pentru Mircea Eliade, un strãin “nu
poate scrie de altfel o paginã de
impresii asupra Portugaliei fãrã a
utiliza mãcar o singurã datã
cuvântul saudade; tot astfel, nu
poate exista o carte sau un articol
despre România fãrã sã aparã
imediat, în primele rânduri sau în
primele pagini, cuvântul dor.”
(2006: 330).
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Astfel, trebuie sã distingem fie
în conceptul saudade fie în
conceptul dor douã aspecte
distincte: pe de-o parte dorinþa,
aspect senzual; pe de altã parte,
amintirea, reprezentând aspectul
sãu dureros spiritualizat13 ; pe de
o parte, vizibilul, materialul ºi
concretul, prezente în “A minha
Aldeia/Satul meu”14  ºi “Elogiul
satului românesc”15 ; pe de altã
parte, invizibilul, imaterialul ºi
abstractul; pe de-o parte matricea
clarã, solarã sau diurnã; pe de altã
parte forma/modelul matricial al
obscuritãþii nocturne. În acest
sens, Lucian Blaga, în viziunea
cãruia dorul nu este mai mult decât
o ipostazã româneascã a
existenþei umane, defineºte
vocabula fie ca stare intensã a
sufletului, fie ca o putere
impersonalã, fie ca o boalã
cosmicã, fie ca un alter ego, fie ca
o emanare a sufletului individului:
“Dorul e socotit când ca stare
sufleteasca învârtoºatã, ca o
ipostazie, când ca o putere
impersonalã, care devasteazã ºi
subjugã, când ca o vrajã ce se
mutã, când ca o boala cosmicã,
ca un element invincibil al firii, ca
un alter ego, ca o emanaþie
materialã-sufleteascã a
individului.” (1994: 161). La rândul
ei saudade, care a plâns în
Alcácer-Quibir ºi a asistat,
înveºmântatã în negru la funeraliile
din Jerónimos, a cãpãtat, dupã
Teixeira de Pascoaes, un rol divin;
prin ea, formele inferioare ale
naturii îi ating corpul, al sãu mod
imaginar de a fi, stadiul angelic ºi
perfect – Imaginea. Filosoful
transilvan Lucian Blaga16

considerã, urmându-l pe
Heidegger, cã pentru un român,
existenþa în totalitatea ei se scurge
spre “ceva” ºi se identificã dorului.
Aspiraþie trans-orizonticã –  “Dacã
se þine seama de omniprezenþa
dorului în poezia noastra popularã,
s-ar putea aproape afirma cã
existenþa e pentru român ‘dor’,
aspiraþie trans-orizonticã,
existenþa care în întregime se
scurge spre ‘ceva’” (1994: 164).
Pentru Teixeira de Pascoaes,
sentimentul de saudade al
lucrurilor, al vieþii ºi al lui
Dumnezeu se fortificã precum
sufletul patriei sale. Pânã la urmã

totul se petrece ca ºi cum, dupã
Pascoaes, Spiritul ar exista în
Materie, Materia ar trãi în Spirit ºi
Materia ºi Spiritul n-ar fi decât
douã faþete înºelãtor antagonice
ale Enigmei: natura primitivã, sau
demoniacã, ºi natura finalã, sau
divinã. A palpa armonia ºi a
prevedea unitatea în tensiunea
constant-dialecticã dintre “mãºtile”
Realitãþii, Dorinþei ºi Amintirii (în
domeniul filosofic), Pãgâ-
nismului17  ºi Creºtinismului (în
domeniul religios), Tradiþiei ºi
Revoluþiei, Moºtenirii ºi Per-
sonalitãþii (în domeniul socio-
etnico-istoric): acesta ar fi
programul Misticismului natura-
list, al Panteismului saudosist ºi al
idealismului încercat de
saudade18 . ªi chiar acesta a fost
ambiþiosul manifest al lui Lucian
Blaga, creator al unei sistem
filosofic original ºi al unui lirism
metafizic ºi cosmic19.

Trecând prin la Curþile dorului/
Nas Cortes da Saudade (în
magistrala traducere a Micaelei
Ghiþescu), ciclu poetic conceput
de Blaga dupã ºederea în
Portugalia20 , constatãm cã aici se
schiþeazã, puþin câte puþin, o
geografie lusitanã, distilatã în
instantanee de naturã expre-
sionistã, acuarele sau stampe
nemuzicale, pe care dorul le
cristalizeazã prin tema exiliului.
Este tema poemului Brisa
Atlântica, evocând cinematografic
o marinã lusitanã; este ºi cazul
poemului Estoril, unde vizualizãm
casele albe sau de culoarea
ºofranului, strãlucitoare pe dealuri,
împrãºtiate prin pãdurea cu pini,
sau vechii palmieri, care în fluxul
ºi refluxul furtunii îºi cutremurã
crestele arcuite; este ºi cazul
poemului Crepúsculo marinho, în
care asistãm la cãderea Soarelui
– metaforizatã de lacrima
Domnului – în mãri de vis, la saltul
crepuscular al delfinilor într-o
rampã de lumini ºi la ºtergerea sub
val a numerelor scrise pe nisip; în
poemul Arrábida, unde, în afarã de
plajã ºi de rocã, apar mori ºi
castelul maur; la rândul ei,
Caravela purtând emblema unui
castel îmbrãþiºat de doi lei, stã de
mult timp pãstratã (cu grijã) pe
ºifonier. Cu toate acestea, ici-colo,
rãzbat o scurtã neliniºte, un

tremurat incipient, un fior
constrângãtor: Caravela, ale cãrei
articulaþii au ruginit din cauza lungii
înnoptãri în port nefericit, e pe cale
sã ridice ancora, înþepatã de
“sãnãtosul dor”; unicornul,
stânjenit, se apropie de ocean ºi,
petrecut de misterul arginitiu, se
îndepãrteazã din nou; la rândul
sãu, vânzãtorul de greieri îºi
doreºte cu ardoare sã vândã la
oraº o palmã de pãmânt; doar
Ana, fiica subiectului poetic, are
darul de a descifra hieroglifele
acestor insecte de la þarã exilate
în spaþiul urban; mãgãruºul21  carã
gãleþi la fântânã, sub arºiþa
estivalã, într-un loc neasemãnãtor
sânului matern. La curþile dorului
se iveºte, din când în când, câte-
o lacrimã, ce devine materie în
gene. Survin deflagrãri de
simbolisticã a culorii, a
materialititãþii/densitãþii timpului,
ori a precaritãþii/efemeritãþii Clipei.
Spaþiul lusitan, în mod disforic
calificat prin culoarea galbenã, se
contrapune topografiei transilvane,
coloratã euforic în verde (Dor ºi La
curþile dorului). Trecând de fapt de
la sugestie la idee, de la impresie
la expresie, de la nenumit la
numirea involuntarã (însã
necesarã), de la liniºtea produsã
de memorie la memoria lãsatã sã
vorbescã, subiectul poetic nu ezitã
sã materializeze într-un strigãt
dorul reprimat. ªi, asemenea unui
António Nobre care întrevede
Lusitania în “Quartier Latin”, la fel
Lucian Blaga învie Valahia
plecând de la arzãtorul “Soare
Iberic”.

În aceastã ordine de idei, nu
considerãm de dispreþuit a
conchide cã dorul de patrie ºi dorul
cosmic ajung sã compunã spaþii
suprapuse sau juxtapuse,
amestecate într-un timp stãtut ºi
într-un spaþiu imobil, adeseori prin
dinamismul metaforei22 . Astfel, în
coºurile pescarilor din Briza
Atlanticã existã þipari, dar ºi
broaºte þestoase ºi curcubee, în
timp ce la curþile dorului devenim
“cu cerul vecini” ºi “oaspeþi suntem
în tinda noii lumini”.

Dacã – pe de-o parte – pentru
Lucian Blaga, liniºtea este spiritul
subiectului poetic (Stalactita);
dacã toþi poeþii “vorbind, sunt muþi”;
dacã noi toþi “ne închidem inima
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dupã nespuse cuvinte” ºi dacã
dorul-dor este “cel mai adânc
dintre doruri”, care “bate’n valea
tuturor” (Dorul-dor); iar – pe de altã
parte, din perspectiva lui Teixeira
de Pascoaes – dorul “retuºeazã
anumite imagini din memorie ºi
creeazã o aureolã divinã în jurul
lor”, asemeni unei “substanþe
iluzorii în care […] fiinþa continuã
ºi depãºeºte limitele Existenþei”, în
ea aflându-se “sentimentul
Adevãrului în formele înºelãtoare,
aceeaºi revelaþie a misterului,
aceeaºi luminã”23 , iar lucrurile ce-
l înconjoarã pe Poet “sunt suflete
ce plâng”24  ..., nu vor fi fost cumva
Lucian Blaga ºi Teixeira de
Pascoaes cei doi Don Quijote ai
dorului/saudade?

Traducere din limba portughezã de
Roxana Rîpeanu

NOTE

1 Cf. Coelho, Jacinto do Prado (1945:
55), A poesia de Teixeira de
Pascoaes: “Sã scoatem în evidenþã
faptul cã […] Pascoaes a fost
saudosist (saudade, dor) prin natura
lui: dorul (a saudade) s-a nãscut odatã
cu el; a fost mesajul lui personal
implicit, înainte de a deveni evenghelia
unei ºcoli.”
2 Cf. Santos, Maria do Rosário Girão
Ribeiro dos ºi Dumitru, Diana Mihaela
(2007), “Para uma poética da saudade
em Lucian Blaga e em Teixeira de
Pascoaes” in Colóquios de Outono
2005-2006. O poder das narrativas/As
narrativas do poder. Braga, Centro de
Estudos Humanísticos, pp. 25-48; cf.
Santos, Maria do Rosário Girão
Ribeiro dos, “Lucian Blaga ºi Teixeira
de Pascoaes” (2006), în Tomis,
Constanþa, pp. 82-83.
3 Cf. Lourenço, Eduardo (1999: 113):
“Din dor [portughezii] au fãcut o specie
de enigmã, esenþa sentimentului lor
existenþial…”. În mod curios, pentru
Júlio Dantas (“A Saudade” in Abelhas
doiradas), este posibil sã-þi fie dor de
cineva pe care nu l-ai vãzut niciodatã:
“Deja mi-e dor de dumneata, ºi – uite
– încã nu am avut onoarea de a te
cunoaºte.” (1920: 88). (trad.)
4 Cf. Nemésio, Vitorino (1997: 115-
116), “A Homenagem a Pascoaes” in
Conhecimento de Poesia.
5 Cf. Blaga. Lucian (1994: 159),
“Despre Dor” in Trilogia Culturii.
6 Cf. Pascoaes, Teixeira de, “Um
pensamento latino” in Verbo Escuro
(s/d: 81): “Existã vechi vorbe care-ºi
târãsc prin dicþionare sãrmanul corp
fãrã viaþã... Existã altele, tinere încã,
deja topite, care ºi-au pierdut culoarea

ºi vigoarea la poeþii proºti. Vedeþi, într-
un vers banal, cuvântul Saudade!”
7 Cf. Vasconcellos, Carolina Michaëlis
de (1922: 37-38-39), A Saudade
Portuguesa.
8 Cf. Pascoaes, Teixeira de (1911: 8),
Marános: Ouve aquela palavra, que
é Saudade./ Verás como traduz a tua
raça,/No que ela tem de funda
intimidade, /Religiosa, mística,
infinita!” //“ Ascultã cuvântul acela
Saudade./ Vei vedea cã a ta rasã o
traduce,/Prin ce mai intim are, /Infinitã,
misticã, religiosã!”. Sã fim atenþi
deasemenea la panteismul trans-
cedental, ce pare a constitui o afinitate
între Pascoaes ºi Blaga.
9 În memoria lui Rui Dias Guimarães
(1996: 96), saudade, în planul
simbolic, constituie un arhetip al
poporului portughez.
10 Cf. Pascoaes, Teixeira (1915: 174),
Arte de ser Português. A se consulta
deasemenea, Coutinho, Jorge (1995),
O Pensamento de Teixeira de
Pascoaes. Estudo hermenêutico e
crítico.
11 Cf. Pascoaes, Teixeira de /s/d: 57),
“Turba-Multa” in Verbo Escuro:
“Prezenþa unei fiinþe nu distruge dorul,
pe care ni l-a lãsat, îndepãrtându-se..
[...] Sã nu iubeºti pe cineva prin el
însuºi, sã iubeºti pe acel cineva în
prezenþa dorului. Iatã stadiul perfect
al amorului.”
12 Cf. Pascoaes, Teixeira de (s/d: 69),
“Turba-Multa” in Verbo Escuro.
13 Cf. Pascoaes, Teixeira de (s/d: 105),
“Euridice e Orfeu” in Verbo Escuro:
“Dar, în simþirea noastrã, Euridice este
Amintirea iar Dorinþa este Orfeu. [...]
Aceastã anticã tragedie mitologicã [...]
s-a idealizat, provocând venirea
Fecioarei Lusitane – a
Saudade.”(trad.)
14 Cf. Pascoaes, Teixeira de (s/d: 30),
“A Minha Aldeia” in Sempre: “O satul
meu, imagine mãsluitã! /Priveliºte
himericã, /Ce se pierde în strãfundurile
fiinþei mele.../”.
15 În acest discurs al lui Blaga, þinut la
5 iunie 1937, se întrevede mai
degrabã imaginea unui sat mitic,
cosmic ºi etern – printr-un suspin
colectiv propulsând trecutul spre viitor
– decât reprezentarea satului de pe
vremuri, pãstratã în peisajul intim al
subiectului scriitor.
16 Referitor la Blaga, nu putem sã nu-l
citãm pe Ion Barbu: “Durata spaþialã
a poeziei d-lui Blaga e durata Fabulei,
vis al umanitãþii” /”Ce credeþi despre
poezia noastrã de azi?

- E scrisã în general într-un spirit
diletant, ºcolar ºi maimuþãresc.
Blaga ºi Bucuþa […] sunt singurii care
e 1929/ Ultima ora de 28 de Setembro
de 1929 - entrevista).

17 Este interesant sã menþionãm
invocarea lui Pan de cãtre cei doi poeþi
(Cantos Indecisos, s/d: 37-38),
precum ºi evocarea munþilor “satului
meu” – Marão al lui Pascoaes in
Sempre, s/d: 71 – ºi a munþilor fãrã
nume ai lui Lucian Blaga (“Dati-mi un
trup voi muntilor”, 1975: 144).
18 Menþionãm sinteza originalã pe
care Teixeira de Pascoaes,
asemeni lui Lucian Blaga, a fãcut-o
pornind de la sincretismul primitiv,
de la nor i i  fantomatic i  ai
simbolismului ºi de la deformãrile
sentimentale ale naþionalismului
literar. A se vedea Sena, Jorge de
(1982: 23-24), A Poesia de Teixeira
de Pascoaes.
19 A se vedea în acest sens,
Munteanu, Basil (1969), Panorama
literaturii româneºti contemporane.
20 Cf. Eliade, Mircea (2006, 335), “Dor
– saudade româneasca”: “În treacat
fie spus, ultimul volum de versuri al
lui Lucian Blaga, fostul ministru al
României la Lisabona, se intituleazã
La curtile dorului. Întâlnim în aceastã
carte câteva poeme inspirate de
peisajul portughez, dar pline de dor,
de saudade, pentru pamântul natal.”
21 Este curios urmãtorul fragment din
O pobre tolo/Sãrmanul netot a lui
Teixeira de Pascoaes (s/d: 25-26):
“Os jumentos e os tolos vêem os
anjos./Que o diga o bom profeta, que
aparece,/ Nas páginas da Bíblia,
azorragando/O gerico estacado e
deslumbrado,/Perante duas asas
luminosas!/” “Mãgarii ºi netoþii vãd
îngerii./S-o spunã darã bunul profet
care apare,/ În paginile Bibliei
plesnind din bici /Mãgarul amuþit ºi
fascinat,/În faþa a douã aripi
luminoase!/” (trad.)
22 Eliminând graniþele între fiinþã ºi
nefiinþã, subiect ºi obiect, suflet ºi
naturã, arhitectul vizionar, influenþat
de Parmenide, distruge universul ºi
astfel determinã începutul
reconstrucþiei unei alte lumi, de
adevãruri mitice, peste care
absolutul, datoritã plurisemnificativei
vacuitãþi, metaforizeazã. Aceastã
transformare l-a fãcut pe Basil
Munteanu (1942: 66) sã afirme, în La
Littérature Roumaine et l’Europe, cã
“chez Lucian Blaga chantent, non pas
les voyelles et les syllabes, mais les
idées et les vérités.”
23 Cf. Pascoaes, Teixeira (2005: 235/
259), Livro de Memórias. Poesia de
Teixeira de Pascoaes.
24 Cf. Pascoaes, Teixeira de (s/d: 121),
“O Poeta – I” in Vida Etérea.
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Doi piloni pentru douã culturi

De multe ori ni se întâmplã sã
trãim singuri, înconjuraþi de
necunoscuþi. Douã nume rãmân
doar douã nume: Agostinho ºi
Lucian. Agostinho da Silva (1906-
1994) ºi Lucian Blaga (1895-1961)
sunt douã personalitãþi incon-
testabile ale celor douã culturi latine
de la extremitãþile vechii Romanii:
cea portughezã ºi cea româneascã
a secolului XX, douã porþi deschise
spre cunoaºterea reciprocã,
reunind în ele toate valorile
naþionale.

Opera depãºeºte creatorul,
creând o ipostazã simbolic-
culturalã imprimatã în conºtiinþa
naþionalã: Agostinho da Silva, ca un
gânditor al lumii ce vine ºi Lucian
Blaga, ca filosof ºi poet.

Orizontul spaþio-temporal se
profileazã ca o matrice a fiecãrei
societãþi ce modeleazã omul. Într-o
epocã relativistã – fundamentatã în
1905 de cãtre Einstein ºi difuzatã
periplanetar cu toate consecinþele
ei revoluþionare în gândire, în artã,
în miºcãrile religioase, în ºtiinþã ºi
politicã – profesorul Agostinho da
Silva depãºeºte ºi recupereazã
teoriile filosofice ºi ºtiinþifice de o
manierã proprie, considerându-le
emanaþii ale spiritului uman într-o
creativitate individualã, poeticã: „Îi
vãd rãmânând ºi învârtindu-se în
jurul problemei istoriei culturii ºi
cãutând sã defineascã ceea ce
distinge ºtiinþa actualã faþã de
secolul al XVII-lea sau începuturile
celui de-al XVIII-lea, cãutând chiar
cu multã voluptate timpurile de crizã
ºi confuzie. /.../ Poate au dreptate
ºi nu doresc sã se descopere nici
cã, de fapt, îi dispreþuiesc pe cei
slabi, pe cei nehotãrâþi de ratãrile
luptãtorului, nici dispreþul lucrurilor
pe care eu doresc sã le am, ca
multã lume: dispreþul final, mã
înghite ca un nisip miºcãtor” (cf.
Textos e ensaios filosoficos, vol I ºi
II, Lisabona, Editura Âncora, 1999).

Gânditorul Agostinho da Silva a
prefigurat întotdeauna viitorul,
conºtient de faptul cã trecutul
conþine în el reminiscenþele actelor
eroice sãvârºite. Importanþa ºi
instrumentalitatea timpului se aflã
în memorie. În ea se depoziteazã
situaþii rezolvate sau nerezolvate,
care ne servesc în prezent, care
deja este viitor, ca elemente de
reflecþie pentru luarea de decizii în

viaþa noastrã de zi cu zi. Trebuie
sã ºtim sã utilizãm trecutul în
prezent, sã îl stãpânim cu mãiestria
învãþãrii. A trãi prezentul este un
proces ºi, pronunþându-l, deja el
rãmâne în urmã. Viitorul va fi înþeles
atunci ca o revãrsare în fiinþã, ca o
învãþãturã a vieþii.

Deºi sunt lucruri cunoscute
românilor, pentru noi, portughezii,
la mai bine de o jumãtate de secol
de când au fost publicate, textele
lui Lucian Blaga ne aduc o
prospeþime, un inedit ºi o frumuseþe
cuceritoare. Faptul se poate
constata din aceste câteva citate,
preluate din Trilogia Culturii, unde
el identificã conceptual trei

orizonturi temporale care ne
modeleazã spiritul: „«Timpul
havuz» este orizontul deschis unor
trãiri îndreptate prin excelenþã spre
viitor. În cadrul acestui orizont tem-
poral, se atribuie viitorului o valoare
exclusivã ºi dominantã, o
suveranitate acaparantã, de care
nu se bucurã nici prezentul ºi nici
trecutul, care sunt privite cel mult
ca trepte, într-o suire fãrã capãt. […]
Timpul ar fi, graþie structurii sale
ascendente, creator de valori tot
mai înalte. Sufletul statornicit într-
un asemenea orizont temporal
gustã certitudinea, prin nimic
demonstratã, dar nu mai puþin
trãitã, cã totdeauna clipa urmãtoare
posedã prin ea însãºi semnificaþia
unei înãlþãri faþã de ceea ce este
sau a fost.” (Orizonturi temporale
in Trilogia Culturii, Bucureºti,

Editura pentru Literaturã
Universalã, 1969, p. 52). ªi, mai
apoi: „«Timpul-cascadã» reprezintã
orizontul unor trãiri pentru care
accentul supremei valori zace pe
dimensiunea trecutului. Timpul
reprezintã orizontul unor trãiri
pentru care accentul supremei
valori zace pe dimensiunea
trecutului. Timpul prin el însuºi, ºi
deci cu atât mai mult prin ceea ce
se petrece în el, înseamnã cãdere,
devalorizare, decadenþã. Clipa ce
vine, este, prin faptul doar cã bate
mai târziu, oarecum inferioarã clipei
antecedente. Timpul-cascadã are
semnificaþia unei necurmate
îndepãrtãri în raport cu  un punct

 Maria Joao Coutinho~~~~~

MATELOT, DASCÃL ªI CÃLUGÃR

Sunt matelot ºi cãlugãr
Matelot de ape stãtute
Dar care poartã navele
Spre pãmânturi de mine visate

Sunt ºi dascãl de ºcoalã
În care toatã lumea încape
Dacã dupã ce a studiat totul
Îºi dã seama cã nimic nu ºtie

Dar nici pãmântul nici marea
                                 nu mã leagã
ªi spre-a zbura dincolo
De-o mãnãstire ce n-o avui
ªi n-o sã fie, cãlugãr mã fãcui

Agostinho da Silva

MARUJO, MESTRE E MONJE

Sou marujo e monje
Marujo de âguas paradas
Mas que levam os navios
Âs terras por mim sonhadas

Tambem sou mestre de escola
Em que toda a gente cabe
Se depois de estudar tudo
Sentir bem que nada sabe

Mas nem terra ou mar me
                                  prendem
E para voar mais longe
Dum mosteiro que não houve
E não haja me fiz monje

Agostinho da Silva
si Lucian Blaga
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iniþial, investit cu accentul maximei
valori. Timpul e prin însãºi natura
sa un mediu de fatalã pervertire,
degradare ºi destrãmare.” (Ibidem).
În fine: „ «Timpul-fluviu» îºi are
accentul pe prezentul permanent.
În aceastã ipostazã, timpul este
considerat ca un mediu al unor
realizãri egale, care nu sunt nici mai
valoroase, dar nici mai puþin
valoroase decât au fost cele ale

trecutului sau vor fi cele ale
viitorului. Prezentul, de ieri, de
astãzi, de mâine, e privit de fiecare
datã ca existând pentru sine, sieºi
suficient, nici treaptã spre ceva mai
înalt, ce va fi, nici fazã de disoluþie
a unui ceva mai înalt, ce a fost.
Timpul e, în fiecare fazã, concentrat
în prezent. [...] Nici un moment nu
existã numai ca trecere spre celãlalt
moment, ci ca un scop în sine ºi
pentru sine.” (Ibidem, p. 52-53)

Pentru mai buna înþelegere a
acestor concepte filosofice, Blaga
exemplificã „timpul-havuz” cu
cultura ºi religia ebraicã unde
„viitorul e mesianic, nu fiindcã
apariþia Mesiei a fost profeþitã
pentru viitor; situaþia ni se prezintã
mai degrabã tocmai invers: în
cadrul  ebraic ceasul Mesiei a fost
profeþit pentru viitor, fiindcã evreul,
prin tendinþele lãuntrice ºi prin
structura sa sufleteascã este ca-
tegoric orientat spre viitor. Evreul
ºi-a creat, datoritã întregii sale firi
sufleteºti inconºtiente, un orizont
temporal ascendent.” (Ibidem)
Aceastã exemplificare noi,
portughezii, o înþelegem ºi o simþim,
cred, mai bine decât românii dat
fiind amestecul nostru cu neamul

evreiesc, aºa-numiþii creºtini noi
din secolul al 16-lea. Mai ales cã
Blaga identificã acelaºi timp ºi
pentru cultura europeanã. „Timpul-
cascadã” este orizontul temporal
al unui mare numãr de doctrine,
între care a fermentat spiritul
mediteranean la sfârºitul lumii
antice. Este exemplificat prin mitul
babilonico-biblic al Genezei ºi al
Paradisului, despre omul pur de la
începutul epocii de aur. „Timpul-
râu” este ilustrat cu concepþiile
estetice despre existenþã ce
înþeleg timpul ca o iluzie, cum sunt
viziunile istorice de tipul Richert-
Windelband. (Ibidem, p. 57)

Ca o împlinire în frumuseþe a
viziunii eminesciene, spaþiul spiri-
tual considerat de Lucian Blaga
drept matrice stilisticã a poporului
român este „spaþiul mioritic”.
Mioriþa este un hipocoristic, un
nume de dezmierdare dat de
pãstori oilor, animalele care-i
întovãrãºesc în viaþa de la munte.
Acest concept defineºte orizontul
românesc ondulat, dat de
alternanþa armonioasã a vãilor cu
colinele ºi cu munþii. Pentru a
vedea profunzimea gândirii
agustiniene, deºi relieful
Portugaliei este asemãnãtor cu cel
românesc, matricea spaþialã a
spiritului portughez este revelatã
prin realitatea mãrii ca orizont liniar
care înghite toate undele ºi de care
se leagã visele ºi speranþele
acestui neam.

Lucian Blaga s-a apropiat de
spiritul filosofic german prin
educaþia sa, creând un sistem
filosofic propriu în trilogiile sale:
Trilogia Cunoaºterii, Trilogia
Culturii, Trilogia Valorilor ºi Trilogia
Cosmologicã (neterminatã).
Agostinho da Silva a fost un filosof
în accepþiunea originarã a
cuvântului grecesc, de om
îndrãgostit de înþelepciunea lumii,
îmbrãþiºând toate domeniile
cunoaºterii ºi ale manifestãrii
umane. Întâlnim în diversificata ºi
prolifica operã agustinianã idei,
concepte proprii sau preluate de
la alþii care ne invitã sã meditãm:
spre exemplu, ideea celui de-al
cincilea imperiu portughez,
închipuind pur ºi simplu o monar-
hie spiritualã de manifestare a
identitãþii popoarelor de limbã
portughezã în lume. Duhul Sfânt

este prezentat în manifestarea lui
naturalã ºi popularã din Insulele
Azore. Dumnezeu este „un nimic
care este totul”, iar omul este
mãsura lucrurilor în sensul
ascensional al istoriei. Agostinho
da Silva vedea cealaltã faþã a
lucrurilor într-o formã simplã,
imediatã ºi nu într-o construcþie
ideologicã, conceptualã bogatã,
sofisticatã, obscurã.

Volumele de aforisme ale lui
Blaga: Pietre pentru Templul meu
(1919), Ferestre colorate (1926),
Discobolul (1945) ºi Elanul Insulei
(postum, 1977) sunt în întregul lor
foarte apropiate de operele lui
Agostinho da Silva, dintre care
menþionãm: ªapte Scrisori cãtre
un Tânãr Filosof (1945), Jurnalul
lui Alcestes  (1945), Reflecþii
(1957),  Aproximãri (1960), Risipiri
(1988), care, din punctul nostru de
vedere, meritã o atenþie deosebitã
din partea celor interesaþi, atât
pentru savurarea textelor cât mai
ales pentru traducerea lor dintr-o
limbã în alta, unind de fapt ceea
ce se aseamãnã atât de mult:
spiritualitatea românã cu cea
portughezã.

Ca personalitate Lucian Blaga
ºi Agostinho da Silva sunt total
diferiþi, având o formare
intelectualã, un stil de viaþã, un
temperament ºi personalitãþi
divergente. Ca profesor, Blaga îºi
citea cursurile fãrã a cuceri oratoric
publicul, îl captiva prin
profunzimea gândirii, pe când
Agostinho da Silva seducea total
publicul avid de discursul sãu,
creând o atmosferã în care
predomina dialogul. De cele mai
multe ori, acesta se deschidea prin
enunþarea unui paradox al simþului
comun pentru a revela pe
parcursul sãu filosofic latura
ignoratã, misterioasã, obscurã a
existenþei umane.

Toþi suntem de fapt, natural,
înþelepþi ºi filosofi dar, cum nu
avem aceastã conºtiinþã, avem
nevoie de aceia care deºteaptã
inerþia noastrã, stimulându-ne
creativitatea, de modele
exemplare de viaþã ºi integritate
cum sunt Agostinho da Silva ºi
Lucian Blaga.

Lucian Blaga

AUTOPORTRET

Lucian Blaga e mut ca o lebãdã.
în patria sa
zãpada fãpturii þine loc de cuvânt.
Sufletul lui e în cãutare,
în mutã, secularã cãutare,
de totdeauna,
ªi pânã la cele din urmã hotare.
El cautã apa din care bea
                                       curcubeul.
El cautã apa
din care curcubeul
îºi bea frumuseþea ºi nefiinþa.

ª



23

Metafora pulseazã în întreaga
operã a lui Lucian Blaga: în poezie,
în lucrãrile filosofice, teatru ºi prozã,
fiind cheia de articulare ºi baza de
receptare a scrierilor sale. Per-
sonal, am beneficiat de fructuoasa
intersecþie intelectualã româneascã
Blaga – Coºeriu – Borcilã, atunci
când am conceput volumul
Navigând pe marea care ne
navigheazã (Navegando no mar
que nos navega, Lisboa, 2005). În
aceastã carte am promovat ideile
ºcolii de poeticã a domnului
profesor Mircea Borcilã, reuºind –
alãturi de coautorii Maria João
Coutinho ºi Vladimir Lebedev –
armonizarea a trei abordãri: criticã,
poeticã ºi plasticã, ale romanului
Marea mã iubeºte de Mia Couto,
scriitor mozambican de limbã
portughezã, membru al Academiei
de Litere din Brazilia, recompensat
cu Premiul Uniunii Latine 2007.

Gânditorul român Lucian Blaga,
filosof, poet, dramaturg ºi diplomat,
a avut destinul multor intelectuali
români de valoare prinºi sub
tãvãlugul istoriei: cea de a doua
conflagraþie mondialã, retragerea
din Transilvania ocupatã, venirea
puterii roºii la cârma statului,
constituirea unei hãrþi ideologizate
a Europei. În afara câtorva
menþionãri specializate, cum ar fi,
de exemplu, Encyclopédie
Philosophique Universelle. Le
Discours Philosophique (tom. IV,
vol. îngrijit de Jean-François Mattéi,
Paris, Presses Universitaires de
France, 1998, p. 257, p. 263 :
Elogiul satului românesc, p. 700 :
spaþiul mioritic, p. 701 : Trilogia
cunoaºterii), se poate afirma cã
opera sa este puþin cunoscutã în
Occident, chiar de cãtre specialiºtii

în epoca contemporanã.
Metafora a constituit un obiect

de studiu ºi reflecþie de la Platon ºi
Aristotel la ºcoala americanã
reprezentatã de George Lakoff,
Mark Johnson (Metaphors we live
by, Chicago, The University of Chi-
cago Press, 1980), Austin (How to
do things with words, Oxford, Ox-
ford University Press, 1962) ºi
Searle (Intentionality. An essay in
the philosophy of mind, Cambridge,
Cambridge University Press,
1983), nume fãcute cunoscute
publicului român ºi de Mircea
Borcilã (Poetica Americanã, Cluj-
Napoca, Ed. Dacia, 1980), sau cea
francezã avându-l ca principal
reprezentant pe filosoful Paul
Ricoeur cu monumentala sa
monografie dedicatã metaforei (La
Métaphore Vive, Paris, Éditions du
Seuil, 1975), precum ºi alte ºcoli
naþionale care studiazã metafora.

În studiul sãu intitulat Geneza
metaforei ºi sensul culturii din ope-
ra filosoficã Trilogia culturii, Lucian
Blaga face o distincþie între douã
tipuri de metafore: I – Metafore
plasticizante ºi II – Metafore
revelatorii. „Metaforele plasti-
cizante se produc în cadrul limba-
jului prin apropierea unui fapt de
altul, mai mult sau mai puþin
asemãnãtor” (Trilogia Culturii,
Bucureºti, ELU, 1969, p. 276), ºi
exemplificã cu „cicoarea ochilor”; la
Mia Couto avem „aldrabom” „un
mincinos bun la suflet” (p. 11),
„andava de bicos de mãos”
„mergea în vârful mâinilor” (p. 28).
Blaga subliniazã faptul cã acest tip
de metafore nu îmbogãþeºte cu
nimic faptul tratat, explicând
crearea lor „din setea de a restaura
congruenþa între concret ºi ab-

stract” (Ibid., p. 277). Accentul cade
asupra metaforelor de al doilea tip,
care se întâlnesc în planul creaþiei
culturale: „metaforele revelatorii
sunt destinate sã scoatã la ivealã
ceva ascuns, chiar despre faptele
pe care le vizeazã. Metaforele
revelatorii încearcã într-un fel
revelarea unui «mister», prin
mijloace pe care ni le pune la
îndemânã lumea concretã,
experienþa sensibilã ºi lumea
imaginarã.” (Ibid., p.279). „Metafora
îmbogãþeºte în cazul acesta însãºi
semnificaþia faptului” (Ibidem) ºi
primeºte un alt sens. „Se poate
spune despre aceste metafore cã
au un caracter revelator, deoarece
ele  anuleazã înþelesul obiºnuit al
faptelor, substituindu-le o nouã
viziune” (Ibid., p. 280).

Între cercetãtorii care au studiat
teoria metaforei la Blaga, Mircea
Borcilã s-a distins prin valorificarea
ei sistematicã, într-un numãr
considerabil de analize
(Introducere în poetica lui Lucian
Blaga — Tezã de doctorat, Cluj-
Napoca, 1980; Types sémiotiques
dans la poésie roumaine moderne
in „Sémiotique roumaine” coord.
Paul Miclãu, S. Marcus, Bucureºti,
Univ. Buc., 1981, pp. 19-35;
Contribuþii la elaborarea unei
tipologii a textelor poetice, pp. 185-
195; Contribuþii la definirea tipului
poetic al textelor lui Blaga (I), in
«Cercetãri de Lingvisticã», XXXVII,
1992, nr. 2, pp. 133-141; Teoria
blagianã a metaforicii «nucleare»,
in «Steaua», 1993, nr. 8, p. 58-59;
Geneza sensului ºi metafora
culturii, in «Centenar Lucian Blaga
1885-1995», Cluj-Napoca - Paris,
mai 1995, p. 4; Soarele, lacrima
Domnului, in G.I. Tohãneanu - 70,
Timiºoara, Amphora, 1995, pp. 95-
102;   Dualitatea metaforicului ºi
principiul poetic, în Eonul Blaga,
Bucureºti, Albatros, 1997; Bazele
metaforicii în gândirea lui Lucian
Blaga, in «Limbã ºi Literaturã»,
1996 (XLI), vol. I, pp. 28-39 ºi
altele). Tot astfel, intervenþile ºi
conferinþele publice ale
teoreticianului Borcilã pun în
evidenþã marile intuiþii filosofice ale
lui Blaga pe care le va introduce,
cu rectificãrile necesare, într-un
sistem poetic coerent situat la baza
propriei tipologii a textelor poetice
(Contribuþii la elaborarea unei
tipologii…, pp. 185-195). Amintitele
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douã tipuri de metaforã sunt
plasate în acelaºi plan al creaþiei
culturale, pe când Blaga identifica
metaforele plasticizante numai în
planul limbii. Asumându-ºi aceleaºi
premise teoretice, el merge mai
departe, operând o distincþie în
interiorul metaforei II (revelatoare).
Aceasta din urmã se înscrie în
teoria lui Lucian Blaga în domeniul
propriu al textelor culturale ºi
distinge douã funcþii culturale
fundamentale la metafora II: funcþia
„plasticizantã” sau „funcþia A” ºi
„revelatoare” sau „funcþia B”.
Disocierea celor douã categorii
funcþionale în interiorul metaforei II
se bazeazã pe urmãtorul principiu:
„În cazul metaforei A (plas-
ticizante), acest câmp va fi construit
dupã un model concret al lumii
fenomenale (sau concreto-
senzorial); pe când în cazul
metaforei B (revelatoare) acest
câmp va fi construit dupã un model
abstract, ideal sau «numenal»
(Contribuþii la elaborarea unei
tipologii a textelor poetice..., p.
187).

Tipul de construcþie al metaforei
A, plasticizante, e un tip sintactic
care urmeazã o logicã tradiþionalã,
fireascã. Îl întâlnim ilustrat ca atare
în opera poetului român Tudor
Arghezi  (utilizator al unui vast
vocabular în construcþia operei
sale, comparabil cu cel întrebuinþat
în literatura portughezã de cãtre
Luís Camões, poetul emblematic al
spiritului lusitan) notat A1. Cel de-al
doilea mod de construcþie meta-
foricã plasticizantã este dat de
dimensiunea asintacticã, generând
o logicã proprie în înþelegerea
universului artistic, ca o lume creatã
din nou, complet diferitã de a
noastrã. Aceastã logicã se rupe de
tradiþie ºi îl aºeazã pe artist în
centrul universului. Acest tip A2 este
ilustrat de Borcilã prin operele
scriitorilor avangardiºti români,
lucru valabil ºi pentru Avangarda
Portughezã.

În teoria propusã pentru
interpretarea textelor poetico-
simbolice la nivelul general al
poesisului discursiv, Borcilã
identificã alte douã tipuri de
realizare ale metaforei revelatorii,
numite de el B1 ºi B2: „Principiul
simbolic, caracteristic al categoriei
funcþional-tipologice B al construirii
«dizanalogice» (în relaþie cu

câmpurile externe) are ca bazã
modelele culturale semiotice care
se pot realiza în douã direcþii
diferite: 1) într-o dimensiune
simbolico-miticã înscrisã în
contexte mitologice specifice
culturii arhaice, respectiv tipul B

1
,

fiind ilustrat de opera poetului
Lucian Blaga ºi 2) într-o direcþie
simbolico-matematicã ce înscrie
metafora într-un sistem de
simboluri abstracte, universale, B

2
”

(Ibidem, p. 192), ilustrat prin opera
poetului matematician român Ion
Barbu, iar în literatura portughezã
prin opera lui Ernesto Manuel de
Melo e Castro.

Principiul funcþional simbolico-
mitic este o încercare de
construcþie a câmpurilor interne de
referinþã (Harsav B. Hrushovski,
Poetic Metaphor and Frames of
Reference, in «Poetics Today», 5,
1984, 1, p. 5-44 ºi Idem, Fictionality
and Fields of Reference, in «Poet-
ics Todays», 5, 1984, p. 227-252),
care se vor integra într-o viziune
metafizicã, conform matricei
stilistice a subconºtientului colectiv.
Aceastã viziune este implicitã în
dimensiunea mitologicã a culturii
naþionale, ºi procesul discursiv al
poesisului este înþeles ca o
revalorizare a textului poetic în
dimensiuni definitorii ale gândirii
mitice. În esenþã, metoda de creaþie
poeticã impune o explorare a
structurii referenþiale. Mecanismele
sau strategiile semantice
caracterizând metafora II sunt defi-
nite acum ca o dimensiune
fundamentalã a procesului de
„poesis discursiv”. Formula definitã
de Lucian Blaga este: (a + x) = b,
unde x este punctul de rupturã cu
lumea cunoscutã a experienþei
umane prin limbaj, un punct
referenþial al creativitãþii artistice. În
concepþia lui Blaga poetul este un
„mântuitor al cuvintelor”, din mo-
ment ce el va da o nouã viaþã,
esteticã, eternã, cuvintelor
obiºnuite; în fine, termenul b este
manifestarea lui a în opera literarã,
impregnat de creativitatea ce dã
originalitate, o transfigurare
esteticã a primului termen.

Aceastã formulã va fi redefinitã
de Mircea Borcilã astfel: (a + b) =
x, unde a ºi b reprezintã cei doi
termeni primari care aparþin
limbajului; x este câmpul intern de
referinþã constituit în textul literar,

depãºind incompatibilitãþile se-
mantice ale celor doi termeni într-
un determinat cadru referenþial
(Geneza sensului ºi metafora
culturii, în «Centenar Lucian Blaga
1985-1995», zilele «Lucian Blaga»,
Cluj-Napoca, 1995, p. 4). În viziunea
sa „functorul x” este cel de-al treilea
termen care permite explicarea
orientãrii primordiale a procesului
metaforic II (revelator). Schimbarea
de poziþie a lui x este o regândire a
sistemului propus de Blaga într-un
plan specific de construcþie a
sensului dupã o concepþie a
lingvisticii integrale. Lectura
formulei prezentate mai sus nu
trebuie fãcutã în limbaj matematic
ci logico-estetic, pentru cã în
literaturã 1 + 1 nu dã niciodatã (sau
nu trebuie sã dea) 2. Valoarea
acelui x este una exponenþialã ºi
poate însemna o mie sau un milion;
ea þine de prospeþimea sensului
creat de autor, mereu recreat în
procesul receptãrii. Dacã cei doi
termeni existã în planul concret al
expresiei, x înglobeazã dimen-
siunea transcendentã a procesului
mental de reordonare a universului
textual.

Analizând realizarea metaforei,
Mircea Borcilã demonstreazã cã ea
nu este – aºa cum aprecia ºcoala
lui Paul Ricoeur – o relaþie
predicativã, aditivã (ce interpre-
teazã o realitate în termenii altei
realitãþi, reducând-o pe una la
cealaltã), ci un proces de creaþie al
cãrui sens este dinamizat de cititor.
Mai importantã decât cercetarea
sensului textului este identificarea
dinamicii sale, ce-i conferã o nouã
vitalitate în lumea imaginarã a
discursului literar. Pentru Borcilã,
înlãuntrul metaforei existã o relaþie
de tip ecuaþional. Prin urmare, e
dezirabil a renunþa la  interpretãrile
reducþioniste, prin care adevãrul
literar se confundã cu realitatea
experienþei noastre cotidiene. La
fel, ºi emoþiile estetice îºi menþin
caracterul inconfundabil.

Dacã dorim sã interpretãm un
text literar în specificul sãu, relaþia
ecuaþionalã datã de functorul x,
acel x este sensul lumii nou cre-
ate, complet diferitã de ceea ce
ºtiam pânã în acel moment. Este
lumea operei de artã prin care a
cãlãtorit pentru prima datã autorul
în actul creaþiei ºi prin care fiecare
cititor cãlãtoreºte, niciodatã pe
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acelaºi drum. Receptarea esteticã
dã viaþã operei. Imaginaþia dã
consistenþã acestei lumi irepetabile
create de autor ºi receptate diferit
de fiecare cititor.

Aplicând acest demers teoretic
la opera lui Mia Couto, îi putem
revela dimensiunea simbolico-
miticã (tipul B1), ce valorificã o
bogatã paradigmã a spiritualitãþii
mozambicane. Autorul a intuit per-
fect valoarea miturilor africane pe
care le re-creeazã în lumea sa
ficþionalã cu o deschidere spre
universalitate, prin asocierea
termenilor a (cel al dimensiunii
umane) ºi b (cel al dimensiunii
cosmice) în construirea meta-
forelor.

Detalierea formulei logico-
simbolice (a + b) = x, conform
viziunii lui Eugenio Coseriu, în:
[(Se1 + De1) + (Se2 + De2)] = x ne
ajutã sã înþelegem ponderea
activitãþii mentale prin menþionarea
conþinutului semantic din procesul
metaforic. Designaþia (De) aparþine
nivelului universal, fiind notatã
astfel imaginea mentalã, acea
trimiterea permanentã a minþii la
lumea cunoscutã de om, la
procesul de vorbire în toatã
complexitatea sa cu mimica ºi
gesturile care îl acompaniazã, la
diversele contexte extra-lingvistice,
precum ºi la unele principii ale
gândirii umane. Semnificaþia (Se)
este prima formã de existenþã a
unei limbi istorice, conþinutul se-
mantic prezentat în dicþionarele
lexicale. Ea aparþine limbii istorice
vorbite de un popor: portughez,
român, francez... Acest nivel se
caracterizeazã printr-o variaþie de
semnificaþie datã de diversele
contexte ale aceluiaºi semnificat al
limbii.

În romanul luat în discuþie,
designaþia ºi semnificaþia þin de
vorbirea esenþialã, evocând cuvinte
cu o biografie culturalã bogatã
precum: „marea”, „Dumnezeu”,
„oul”, „amintirea”, „femeia”,
„bãrbatul”, „iubirea”, „nisipul”,
„peºtele”, „dansul”, „reveria”. Ele se
articuleazã în mit conturând
paradigma vie a omului
contemporan ce evocã arborele
sfânt, legenda peºtilor, integrarea
omului în naturã, omul-peºte. Prin
dansul cuvintelor simple transpare
ineditul dimensiunii umane, în
profunzimea ei. Privind, în linii mari,

modul de construcþie metaforic
simbolico-mitic în acest roman, ne-
am oprit doar la patru nivele: lexi-
cal, în special al numelor ºi al
cuvintelor create de autor, spre
exemplu: Luarmina (*raze de lunã
+ mele / minã) ºi „varandeava”,
(*„se plimba prin verandã”)
„semimesmo” (*„jumãtate din
fiinþã”); cel al sintagmelor
metaforice precum: „marea mã
iubeºte”, „eu ºi vecina ne
simetricam”, „cei care danseazã
rãmân fãrã corp”, „ºmecher e

copacul care nu se miºcã ºi-i
danseazã umbra în toatã lumea”,
„când noi nu mai visãm, visul ne
creeazã”, „visãm o cãlãtorie: cea
care cãlãtoreºte este întotdeauna
marea”; al poveºtilor-mit ale
înþelepciunii africane ce trãieºte
într-un prezent continuu, fãrã viitor
pentru cã se crede cã acesta
distruge omul, furându-i bucuria de
a trãi. Aici întâlnim dragostea ce
transcende generaþiile prin
inefabilul feminin al personajelor,
cum ar fi Luarmina (eroina
principalã), sau povestea Mariei
Bailarinha („dansatoarea dez-
mierdatã”), sau moartea orficã a lui
Agualberto Salvo-Erro  (Apã +
Alberto + Probabil)...

Ultimul nivel menþionat de noi
este cel al sensului global al textului
structurat în jurul nucleului central,
a cãrui metafora generativã este
chiar titlul „mar me quer” adicã
„marea mã iubeºte”, dedus din jocul
infantil al ghicitului dragostei pe
marginea petalelor de margaretã:
„mã iubeºte, nu mã iubeºte, mã
iubeºte...” care în limba portughezã

îmbracã forma „bem me quer / mal
me quer” (mã iubeºte bine / mã
iubeºte rãu), autorul schimbând o
literã, schimbã semnificatul ºi
designaþia ºi creeazã un sens nou
în care intrã permanentul joc al vieþii
ºi al morþii, al iubirii ºi libertãþii, al
frumuseþii ºi înþelepciunii, acea
trans-realitate miticã unde omul, în
dragostea sa, unificã toate
designaþiile într-un dans al
semnificaþiilor. Se construieºte
astfel o dimensiune metaforicã a
sensului, unde Ego respirã pace,

liniºte, dragoste ºi iubire.
Aplicând teoria lui Lucian Blaga

(în interpretarea profesorului
Mircea Borcilã) la romanul lui Mia
Couto, sau la oricare alt autor,
observãm cã metafora este centrul
vital al operei de artã într-o
dimensiune imaginarã ºi funda-
mental umanã. Nu trebuie sã ne
oprim la cuvinte, ci sã trecem
dincolo de ele. Sã vedem cum
designaþiile, acele dimensiuni
mentale universale, se
înveºmânteazã, în virtutea tradiþiei,
în semnificaþiile limbii care prin
poiesis, dându-li-se alte traiectorii
orbitale, sunt oferite semenilor spre
desfãtarea spiritului. Literatura, ce-
ºi „bea frumuseþea ºi nefiinþa” din
limba neamului, pune în valoare
potenþialul limbajului. Metafora
înceteazã de a mai fi un trop stilistic
ºi se revelã ca proces metaforic al
creaþiei prin cuvânt. Vorbind despre
ea, surprindem viaþa operei.

Ovidiu Pecican (stânga) ºi Simion Doru Cristea

ª
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Dupa Portugalia:
une descente aux
enfers

La sfârºitul anilor ’30, Blaga visa
deja de multã vreme la întoarcerea
din Portugalia ºi regãsirea lumii
româneºti cãreia îi ducea dorul.
„Acasã”, la Cluj, îl aºteptau catedra
de filosofie de la Universitate, viaþa
culturalã româneascã ºi o casã
nouã din nordul Transilvaniei, „cu
o grãdinã mare în stil þãrãnesc”,
unde se putea retrage vara sã-ºi
vadã de scris. Cineva îl auzise
spunând: „M’am hotãrît sã mã
întorc definitiv în þarã. Nu pot crea
decât acolo! De mult simþeam cã
trebuie sã mã întorc, nu mai puteam
de dor. ªi nici n’o mai cunoºteam
decât din cãrþi, artificial ...”; pe de
altã parte, poetul îºi exprimase clar
dezgustul faþã de mocirla politicii
româneºti, declarând de asemenea
cã diplomaþia însemna prea multã
agitaþie ºi pierdere de vreme, prea
multe mese ºi conversaþii.

În ciuda norilor întunecaþi
prevestind vremuri grele, anul 1939
pãru sã-i confirme aºteptãrile. Iatã-
l, în fine, dupã 15 ani de peregrinãri,
întorcându-se în România! Toate
socotelile ºi planurile sale pãreau
sortite sã se împlineascã. Din
nenorocire însã, în toamna
aceluiaºi an, se va deslãnþui cel de-
al doilea rãzboi mondial. România
este silitã, în 1940, sã renunþe la
Transilvania de Nord, pierzând –
printre multe altele – ºi Clujul...
universitar. Lucian Blaga va fi, ºi el,
pus în situaþia de a se muta la Sibiu,
unde avea sã funcþioneze pe mai
departe (pânã în 1945) Uni-
versitatea „Regele Ferdinand”. În
chip neaºteptat, pentru poet, anii
petrecuþi la Sibiu aveau sã însemne
o perioadã extraordinarã, atât din
punct de vedere al creaþiei poetice
ºi al activitãþii profesorale, cât mai
ales din cel al contactului cu tine-
retul universitar.

Întâmplarea a fãcut ca Sibiul

refugiului sã însemne, de fapt, locul
în care marele poet avea sã intre
în contact cu o generaþie
excepþionalã de tineri dintre care
majoritatea îi vor fi chiar studenþi.
Nu vom aminti decât numele unor
ªtefan Aug. Doinaº, Ion
Negoiþescu sau Radu Stanca.
Alãturi de ei se afirmase, de
asemenea, un anume Ion D. Sârbu,
militant de stânga cu simpatii
comuniste fãþiºe, care va participa
la înfiinþarea „Cercului Literar” ºi a
revistei „cercului”, devenind unul
dintre cei mai devotaþi admiratori ºi
– în multe privinþe – unul dintre
oamenii de încredere ai poetului.
Dãruit ca nimeni altul cu harul de
povestitor, I. D. Sârbu va „lumina”
momentele de lehamite ale lui
Blaga, istorisindu-i pãþanii de-a
dreptul neverosimile trãite în
nenumãratele-i concentrãri (pe
frontul de Est!): incredibilul sãu
pelerinaj (de-a cãlarelea, în plin
rãzboi!) la Iasnaia-Poliana, sau
aiuritoarea întoarcere ºi intrare într-
un Sibiu care-l jelise ºi-i cântase
veºnica pomenire. Lungit pe un di-
van, Blaga îl asculta ore în ºir pe
acest magician al re-întrupãrilor ºi
formulãrilor celor mai fascinante,
numindu-l de altfel „un adevãrat atlet
al mizeriei”. Cunoaºtem toate aceste
amãnunte din corespondenþa
absolut fantasticã a lui Sârbu prin
care acesta depune, parcã, o
mãrturie unicã în chestiunea „Blaga
dupã Portugalia”.

La sfârºitul rãzboiului, în 1945,
Blaga revine la Cluj ºi îºi reia pentru
scurt timp profesoratul. Alãturi de
el îl regãsim, în calitate de asistent,
pe acelaºi I. D. Sârbu, omul de
stânga ajuns comunist ºi posesor/
beneficiar al unui dosar de cadre
fãrã cusur. Comuniºtii, dupã cum
bine se ºtie, luaserã puterea ºi
începuserã epurãrile, comprimãrile

ºi lichidarea cu orice preþ a fostelor
elite reacþionare. Un prim semnal
al urgiei care i se pregãtea poetului
constã în atacul teribil din presa
controlatã de puternicii zilei, prin
care Blaga este acuzat cã fusese
ambasadorul fascist al fascismului
regal românesc în statul fascist al
dictatorului Salazar.

A urmat apoi radierea poetului
din Academia Românã, care va
deveni în scurtã vreme Academia
RPR. Atacurile se vor înteþi,
„acoperind” – în decursul anilor –
întreaga operã ºi activitate a
poetului, prin afirmaþii de genul
„filosofia lui Blaga este primitivã ºi
obscurantistã, ea nu are nimic
românesc”, „poetul prefigureazã în
opera sa binecunoscuta neue
Ordnung a fascismului” , „trebuie
sã-l denunþãm ºi sã sfâºiem masca
dupã care se ascund tenebrele
fascismului”, „Marele Anonim este
înveºmântat într-o uniformã
hitleristã”; sau mai putem afla, în
anul 1953, de pildã, cã „Lucian
Blaga este un reacþionar, o
marionetã a burgheziei putrede”.
Citite astãzi, toate aceste enormitãþi
te pot face sã zâmbeºti, însã în
epoca respectivã echivalau cu un
adevãrat asasinat moral, cel în
cauzã având toate motivele sã se
teamã pentru libertatea ºi viaþa sa.

Pentru a se descotorosi de
Blaga, universitatea comunistã
avea sã nãscoceascã un scenariu
de-a dreptul diabolic, însãrcinându-
i pe tinerii sãi colegi ºi asistenþi sã-
l acuze de tot soiul de delicte
odioase;  I.D. Sârbu povesteºte
cum i-a revenit misiunea de a-l
denunþa public pe Blaga, cum cã
acesta ar face baie împreunã cu
fiica sa ºi s-ar deda la tot felul de
perversiuni. A refuzat, fireºte, sã o
facã, însã s’a gãsit de îndatã un
altul dispus sã urmeze indicaþiile
partidului aºa încât, în scurtã
vreme, poetul a fost dat afarã din
universitate, iar „atletul mizeriei” –
de asemenea. Pentru Blaga, soluþia
a fost încadrarea, în 1948, ca
bibliotecar la Biblioteca Academiei
din Cluj, unde se pot consulta ºi
astãzi cele peste zece mii de fiºe
pe care le-a redactat; I. D. Sârbu a
trebuit sã renunþe la învãþãmântul
universitar, fiind „redistribuit” ca
profesor de liceu suplinitor, posturã
în care am avut fericitul prilej de

 Ioan Muºlea
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a-l  cunoaºte ºi de a-i fi chiar elev.
Cei care hotãrau soarta poetului

pãreau uneori sã vrea sã-i mai dea
o ºansã, neînchizându-i de fapt
toate ... perspectivele. Astfel încât,
în 1955, sã nu ne mirãm cã Blaga
terminã de tradus „Faust”-ul lui
Goethe, care – incredibil! – vede
de îndatã lumina tiparului. ªi tot în
anul 1955, în anumite cercuri,
începe sã se punã problema
reprimirii lui Blaga în Academie.
Anul 1956, „al destinderii”, aduce
– ca din întâmplare – numele
poetului în discuþiile ceva mai
„relaxate” ale tinerilor scriitori, în
vreme ce de peste hotare, privind
numele lui Blaga, parvin zvonuri tot
mai frecvente legate de o viitoare/
eventualã decernare a premiului
Nobel. Partidul pare îngrijorat dar
ºi din ce în ce mai interesat de o
realã legitimare pe plan intern, care
– de altfel – n’ar putea veni decât
dinspre cele câteva nume „grele”
ale fostelor elite. Asistãm în
continuare la spectacolul duplicitar,
degradant al politrucilor ºi al
lacheilor puterii, care vor încerca
sã-i smulgã cu orice preþ poetului
texte cât mai pe linie, promiþându-i,
în contrapartitã, chiar ºi publicarea
poeziilor. De bunã seamã cã
despre opera filosoficã nici nu
putea fi vorba. Este, de fapt,
perioada când A.E. Baconsky, re-
dactor ºef la Steaua, este
preocupat sã se manifeste o mai
mare obiectivitate în textele tratând
opera ºi devenirea poetului.
Securitatea îºi va înteþi, la rândul
sãu, supravegherea ºi spionarea lui
Blaga, mai ales dupã ce circulaserã
o seamã de zvonuri despre rolul ce
ar urma sã-i revinã fostului
ambasador din Portugalia în cazul
schimbãrii regimului. Se pare cã
unii visãtori/aiuriþi vãzuserã în
Blaga nici mai mult nici mai puþin
decât pe viitorul premier sau chiar
preºedinte al unei Românii... libere!
Supravegherea securitãþii va fi
oricum, exemplarã, dosarele date
în vileag înfãþiºându-ne rapoartele
operative, notele informative ºi o
mulþime de delaþiuni, ca sã nu mai
pomenim de schiþele detailate ale
apartamentului poetului. A devenit
limpede, astãzi, cã – în perioadele
de încordare ºi ascuþire a luptei de
clasã – presiunile exercitate asupra
poetului au mers pânã la arestarea

unor apropiaþi ai acestuia.
Jocul „de-a una caldã – una

rece” continuã însã fãrã mena-
jamente sub oblãduirea celor care
vreau sã-l convingã pe Blaga sã
colaboreze. În anul 1959, de pildã,
în timp ce poetul Aurel Rãu face
mai multe tentative de a publica în
revista Steaua un text al poetului,
în acelaºi timp (de bunã seamã, nu
fãrã permisiunea conducerii
Partidului!) preºedintele Uniunii
Scriitorilor, Mihai Beniuc, publicã
romanul-pamflet „Pe muchie de
cuþit”, ce urmãreºte punerea la zid
a filosofului ºi poetului creator al
conceptului Marelui Anonim.
Lucian Blaga este – în chip vizibil –
speriat ºi redacteazã un memoriu
cãtre Comitetul Central vroind sã
se disculpe ºi sã explice/
dovedeascã falsitatea acuzelor ºi
ticãloºia minciunilor lui Beniuc. S-
ar pãrea cã nimeni nu va fi luat în
seamã acest text în fond cam naiv
ºi neconvingãtor. Pertractãrile
continuã însã ºi par, finalmente, a
da roade: în aprilie 1960, vede lu-
mina tiparului cel dintâi text semnat
de Lucian Blaga prin care acesta
se pronunþã explicit în favoarea
marilor prefaceri din þarã. Prietenii
ºi tovarãºii lui Blaga, la fel ca
diaspora, înregistreazã cedarea/
eºecul, filosoful Vasile Bãncilã
vorbind despre o zi neagrã pentru
spiritualitatea româneascã.

Lucrurile par s’o fi luat pe un
anumit fãgaº, însã – în pofida
faptului cã textele poetului
(legitimând regimul!) devin tot mai
frecvente, mai marii zilei nu
catadicsesc sã rãspundã prin
publicarea poeziilor. Am pomenit
încã din titlu despre o coborâre în
infern; acelaºi I. D. Sârbu evocã în
corespondenþa sa o scenã la care
a asistat fãrã ºtirea lui Blaga ºi care
va convinge, sper, cititorii despre
faptul cã acest mare poet a trãit,
dupã 1945, într’un adevãrat iad.
Iatã despre ce este vorba: dupã
reîntoarcerea la Cluj, Lucian Blaga
locuia în cartierul Andrei Mureºanu,
la fel ca pãrintele ºi prozatorul Ion
Agârbiceanu; cei doi erau buni
prieteni, însã – din cauza
convingerilor ºi opþiunilor poetului
ºi a religiei greco-catolice a  celui
de-al doilea – le era interzis sã se
vadã ori sã stea de vorbã. Ascuns
în spatele unui gard, Sârbu l-a

vãzut pe Blaga îndreptându-se
spre centrul oraºului; pe trotuarul
de vizavi, frânt de mijloc,
Agârbiceanu mãtura frunzele când
– dintr’o datã – se va opri ºi se va
îndrepta de spate, oprindu-se
cîteva momente ºi privind þintã spre
Blaga. Acesta, la rându-i, stãtea pe
loc privind þintã în ochii vechiului
sãu prieten. Nici unul nu a scos nici
o vorbã ºi totul a durat doar câteva
clipe dupã care lucrurile ºi-au luat
cursul firesc de parcã nimic nu s’ar
fi petrecut.

Lucian Blaga a încetat din viaþã
în 1961. În anul 1962 va apãrea ºi
întâiul sãu volum de poezii tipãrit
în vremi de restriºte. Cu toate
astea, o anumitã rezervã – ca sã
nu zic ... teamã – a regimului
comunist faþã de poet nu a contenit
sã se facã simþitã. Poate cã
exemplul cel mai vãdit stã în
povestea peripeþiilor statuii lui
Blaga (realizatã de Romul Ladea),
care a fost aºezatã la începutul
anilor ’60 în Piaþa Pãcii din Cluj
unde a rãmas instalatã douã sau,
poate, trei zile, dupã care, într-o
noapte, pe ascuns, statuia a fost
mutatã pe una dintre aleile parcului
oraºului, ce juca rolul de ...
purgatoriu. Din câte ºtiu, revenirea
statuii în centrul oraºului s’a
petrecut târziu, dupã 1990.

*
Am avut norocul ºi cinstea de

a-i fi prezentat poetului prin anii
1953-54; tatãl meu fusese coleg cu
Blaga la liceul „ªaguna” din
Braºovul începutului de veac XX,
rãmânând prieteni ºi pe mai
departe, iar comunismul i-a
transformat pe amândoi în niºte
indezirabili, apropiindu-i ºi mai mult.
Cel dintâi... folos de pe urma noii
mele „cunoºtinþe” l-am cules cu
prilejul unei vizite, fãcute cu tata, la
poet acasã. Am putut vedea astfel
o caravelã uriaºã, adusã de cine-
ºtie unde, ºi portretul poetului
datorat Magdalenei Rãdulescu. M-
a ºocat chipul de-a dreptul demonic
care þâºnea literalmente din
suprafaþa pânzei, nefiind defel
aidoma celui de-adevãratelea;
despre caravelã, la insistenþele
mele cu siguranþã enervante, Blaga
n’a zis decât cã – în dupã-mesele
când se odihneºte – aude uneori
horcãielile ºi sforãitul mateloþilor.

Dupã un an sau doi, tata mi-a
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spus cã la Biblioteca Universitarã
va avea loc o conferinþã, urmând
ca Blaga sã vorbeascã despre
întâlnirile sale cu Goethe. M’a
sfãtuit sã nu ratez ocazia ºi sã mã
duc nesmintit. În sala unde se þinea
conferinþa, se strânsese deja o
mulþime de studenþi ºi nu mai exista
nici un loc, aºa încât – cu mare
greutate – m’am strecurat pe
scenã, unde au mai apãrut în scurtã
vreme numeroºi alþi tineri. Mulþi
rãmãseserã însã în afara sãlii ºi pe
scãrile instituþiei. Odatã cu apariþia
lui Blaga, cei rãmaºi pe dinafarã au
dat buzna în salã rupând câteva
ºiruri de scaune; uriaºa încãpere
avea ceva ... ameninþãtor, semãna
cu un stup. Blaga a încercat sã
liniºteascã spiritele, promiþând o
reluare a conferinþei ºi calmul a
revenit în mare mãsurã. Mã întreb,
pe de o parte, ce o fi simþit poetul la
vederea unei asemenea
manifestãri de simpatie ºi interes
pentru persoana sa, care – de
atâþia ºi atâþia ani – cel puþin în
spaþiul public, încetase, practic, sã
mai existe; iar pe de alta, cât o fi
fost de mare panica ºi iritarea ce-i
va fi cuprins pe puternicii zilei...

ridiculizaþi într’astfel.
Murind, Lucian Blaga a dobândit

dreptul de a intra, în sfârºit, ...în
rând cu  lumea, aºa încât a fost
„expus” în foyerul Casei Uni-
versitarilor. Am fost pur ºi simplu
ºocat vãzând mulþimea extra-
ordinarã care s’a strâns ca sã
aducã un ultim omagiu acestui...
ilustru necunoscut. Partidul n’a
putut lãsa însã sã treacã acest prilej
fãrã a-ºi da iarãºi în petec: cel care
trebuia sã rosteascã discursul
funebru a fost poetul Aurel Rãu, dar
ceremonia a întârziat aproape douã
ore, întrucât textul cuvântãrii a fãcut
de mai multe ori drumul dus-întors
pânã la sediul partidului; acesta
þinea morþiº sã aibã ultimul cuvânt,
dar mai ales sã nu treacã cu
vederea cine ºtie ce gafã sau
eroare ideologicã.

*
Prietenia care îl lega pe Lucian

Blaga de tatãl meu a fãcut ca – la
rãstimpuri – poetul sã accepte sã
vinã la noi în casã (sau în cea a
profesorului Ion Breazu) pentru a
citi din „producþia” cea mai recentã.
Cei admiºi sã ia parte la acest
eveniment  de tainã  erau cel mult

cinci persoane, printre care nu am
izbutit sã mã strecor niciodatã, cu
nici un chip.

Una dintre ultimele întâlniri a
avut loc într’o splendidã zi de
toamnã; dupã ce s’au strâns toþi
invitaþii, am fost „expediat” din
nou fãrã menajamente. Furios ºi,
în acelaºi timp, intrigat la culme,
am scos din bibliotecã ediþia
definitivã a poeziilor lui Blaga,
apãrutã la Fundaþii, ºi am urcat
pe acoperiºul casei. Eram hotãrît
sã mã lãmuresc ºi eu – o datã
pentru totdeauna –- ce este ºi
cum stau lucrurile, de fapt, cu
poeziile astea ale lui Blaga.
Sprijinit de un horn, am deschis
volumul la început de tot, dând
peste celebrele versuri Eu nu
strivesc corola de minuni a lumii.
La cea de-a treia lecturã s’a fãcut
luminã! Am crezut a înþelege
miracolul,  puteri le ºi  rostul
poeziei. Am închis cartea cu grijã
ºi – pentru o vreme – n’am mai
reluat experienþa.

Mi se deschiseserã însã ochii ºi
aveam în faþã un altfel de drum: une
voie royale. Dar asta este o cu totul
altã poveste...

Cristian Opriº
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Lucian Blaga

Gorunul

În limpezi depãrtãri aud din pieptul unui turn
cum bate ca o inimã un clopot
ºi-n zvonuri dulci
îmi pare
cã stropi de liniºte îmi curg prin vine, nu de
                                                              sânge
Gorunule din margine de codru,
de ce mã-nvinge,
cu àripi moi atâta pace,
când zac în umbra ta
ºi mã dezmierzi cu frunza-þi jucãuºã?

O, cine ºtie? – Poate cã
din trunchiul tãu îmi vor ciopli
nu peste mult sicriul,
ºi liniºtea
ce voi gusta-o între scândurile lui,
o simt pe semne de acum:
jo simt cum frunza ta mi-o picurã în suflet –
ºi mut
ascult cum creºte-n trupul tãu sicriul,
sicriul meu,
cu fiecare clipã care trece,
gorunule din margine de codru.

Noi ºi pãmântul

Atâtea stele cad în noaptea asta.
Demonul nopþii þine parcã-n mâini pãmântul
ºi suflã peste el scântei ca peste-o iascã
nãpraznic sã-l aprindã.
În noaptea asta-n care cad
atâtea stele, tânãrul tãu trup
de vrãjitoare-mi arde-n braþe
ca-n flãcãrile unui rug.
Nebun,
ca niºte limb de foc eu braþele-mi întind
ca sã-þi topesc zãpada umerilor goi,
ºi ca sã-þi sorb, flãmând sã-þi mistui
puterea, sângele, mândria, primãvara, totul.

În zori când ziua va aprinde noaptea,
când scrumul nopþii o sã piarã dus
de-un vânt spre-apus,
în zori aº vrea sã fim ºi noi
cenuºã,
noi ºi – pãmântul.

O carvalco

Em límpidas lonjuras, soa do peito duma torre
um sino como o palpitar de um coração
e doces murmúrios
sugerem
que me correm nas veias gotas de paz, não de
                                                                  sangue
Carvalho da margem do bosque,
porque me assola
com asas meigas tanta paz
quando me deito à tua sombra
e me afagas com folhas irrequietas?

Ah, quem sabe? – Talvez
talhem em breve do teu tronco
o meu esquife,
e a paz
que gozarei nessas tábuas,
á me parece senti-la
senti-la pingar das tuas folhas na minha alma -
e mudo
escuto crescer o esquife no teu tronco,
o meu esquife,
a cada segundo que passa,
Ó carvalho da margem do bosque.

Nós e a terra

Tantas estrelas caem nesta noite.
O demónio da noite parece reter nas mãos a terra
e sopra faíscas sobre ela como sobre uma cendalha
com fúria de a acender.
Nesta noite em que caem
tantas estrelas, o teu jovem corpo
de bruxa arde-me nos braços
como nas chamas de uma fogueira.
Louco,
estendo os braços como línguas de fogo
para te derreter a neve dos ombros nus
e para te sorver, com ânsia de te consumiro
poder, o sangue, o orgulho, a primavera, tudo.

Ao alvor, quando o dia acenderá a noite
quando as cinzas da noite desaparecerão
levadas por um vento de levante
ao alvor gostaria que fôssemos também nós
cinza,
nós e – a terra.

Traducere ºi recitare:
Amana Ferro
Miguel Ferro
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Lucian Blaga

Crépuscule marin

Se meurt dans le jeu des lumières
le saut vespéral des dauphins.

La vague recouvre les traces
écrites sur le sable, et les noms.

Du Seigneur la larme, le soleil
tombe dans les mers du sommeil.

Le jour se déchire, et les nuits.
Dans l’ombre grossissent les récits.

L’étoile te caresse de ses cils.
Muet, tu déchiffres les signes.

Pour qui, donc, ces temps inouïs?
Ces mâts des navires, pour qui?

Pour qui l’aventure et les mers?
Ô, mon coeur, serre bien fort tes paupières!

Estoril

Dans la forêt de pins les maisons poussent
blanches ou couleur du safran,
étincelant sur les collines.
Plus calme, l’océan
caresse le lieu solaire.
La haute mer sied aux douces chimères.

Seules, les couronnes arquées des vieux
                                                          palmiers
se balancent encore
en souvenir de l’orage de la veille.

Habillée de sourire et d’or,
Cora brode
sous les lauriers-roses, sous leurs
                                     feuilles allongées.
Le temps qui sourd des maisons,
comme il serait facile de l’attraper à nouveau,
le retenir avec un fil de soie.

C’est cela la paix. La paix où
parmi nous, l’empire
du ciel s’accroît.

Mélancolie
                             à Bazil Munteanu

Depuis des heures, des jours, je veille
une rive portugaise couleur du vermeil.

Le haubert à côté et bien droit,
sur la poitrine, les mains en croix.

Chantant complainte sept ans durant,
je suivrais au ciel les agneaux lusitans,

Que ne me découvre, maintenant,
du moulin à vent, le tourment.

Qu’un astre connu-inconnu, dans l’azur,
n’efface mon destin d’un doigt sûr.

Brise atlantique

À l’aube, les ânons aux fers d’argent,
dans les ruelles vides s’en vont vivement.
Présentes-absentes, les chimères
s’effacent.

Sur les quais, des voix sibyllines
s’éveillent. Le jour se met en devoir
d’engloutir cathédrales, navires et collines.

Du port lointain, où bruit la marée,
des pêcheurs s’en viennent. Sur leurs têtes,
                                             des paniers
de tortues, d’anguilles, d’arcs-en-ciel.

La brise atlantique caresse les moulins,
la chevelure des femmes, le démon de midi,
le lait de la mer, les cendres, les fleurs.

Au petit matin, de rose perlé,
un coeur seul et tel qu’il l’entend
s’en va solaire à travers le temps.

 Côte du soleil

                  à Vasile Bãncilã

Verte feuille, très chères,
mes collines tendres
cueillent la lumière.
Les eaux douces chantent.

Trottent les sabots,
les désirs errent.
L’oiseau des linières
brise l’horizon.

Les cyprès, fuseaux,
dans les cimetières,
ferment nos paupières
sur les coeurs-fantômes.

S’endorment les moulins,
sarcophages, pensée,
mâts et verte feuillée.
Brûlent au monde les heures.

Traduceri de Rodica Baconsky
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Volumul de poezii Va fi o fugã
(editura Palimpsest, 2007) al lui
Ion Cocora este strãbãtut de trei
teme mari, la intersecþia cãrora
apar variaþiuni. Astfel, arta
poeticã, bãtrâneþea ca
expectativã a morþii ºi raportul
pios ºi contemplativ cu divinitatea
formeazã o triadã îmbinatã uneori
cu tonalitãþi grave, alteori cadenþat
ironicã.

„Nu mai am timp sã scriu în
draci/ scriu în forme ºi stiluri
diferite/ scriu cu o puternicã
durere în inimã/ gândindu-mã la
voi cei ce-mi veþi supravieþui” (p.
102). Aceste patru versuri oferã
o imagine relevantã a întregului
volum. Într-adevãr, poezia lui Ion
Cocora nu este nici agresivã, nici
impregnatã de un ritm rapid. În ce
priveºte forma, ea apare extrem
de diversificatã, poeziile având
lungimi cuprinse între câteva
cuvinte ºi câteva pagini, scrise
dintr-o singurã suflare ori
fragmentate în strofe (sudate între
ele sau nu). „Durerea în inimã” este
una provocatã de vecinãtatea cu
moartea, însã nu este însoþitã de
tragism ori disperare, ci mai
degrabã de o vitalitate amãruie, de
nevoia retrospectivei ºi a bilanþului.
Cât despre „cei ce-mi veþi
supravieþui”, o posibilã cheie de
interpretare este oferitã de
multiplele referiri la „junii poeþi”, idee
asupra cãreia voi reveni mai jos.

Cartea este împãrþitã în trei
cicluri: Scrisul, Himerele ºi
Înserarea. Primul ciclu, dupã cum
bine indicã titlul, adunã o serie de
arte poetice, directe sau pe
ocolite. De cele mai multe ori,
ideile par sã compunã un reþetar
al artistului la bãtrâneþe, pãrând
sentinþe personale, credinþe
ireversibile, dar a cãror cristalizare
a presupus o întreagã evoluþie

umanã a individului. „rimele ºi
semnele de punctuaþie adorm cu
gândul/ la poeþi ca la niºte asasini
de profesie” (Poezia postmodernã
- p. 8), „scrisul e o boalã un sicriu
din care te evapori/ clipã de clipã
precum marea din sare” (Scrisul
- p.11). Poezia „Altã dimineaþã” (p.
12) este una remarcabilã prin stilul
debordant, însã ºi prin autoironia
puternicã pe care o reflectã: „nu
de inspiraþie am nevoie/ ci de timp
ca sã scriu/ (...) poezia însãºi e cu
nervii în pom/ cedeazã dinlãuntru
mã pune la zid ofuscatã/ (...) o
ornamentez cu fleacuri
sentimentale/ (...) plinã de dispreþ
îmi întoarce spatele/ se
depãrteazã râzând cu gura pânã
la urechi/ numiþi-l nostalgic ºi lãsaþi-
l sã se ducã dracului. Poezia
„Party” (p. 15) este de asemenea
una ironicã, însã ºi subtil polemicã,
prezentând „junele poet” ºi „juna
poetã” în ipostaze de un comic
uºor sarcastic.

„Cum va fi viaþa mea mâine/
pur ºi simplu nu va mai fi îmi spun
cu tristeþe” (p. 99) – deºi
lamentaþiile vârstei a treia se simt
ca acasã în întreg volumul, ele îºi
au ciclul lor propriu: Înserarea.
Principalele linii trasate de
poemele acestei teme îºi au sursa
în raporturile cu moartea, cu me-
moria ºi cu noii tineri (fie cã
aceastã tinereþe reprezintã
vitalitatea creatoare ori vitalitatea
organicã). În faþa morþii, atitudinea
are mai multe nuanþe: aparentã
nepãsare, rezistenþã, negare,
solemnitate, singurãtate,
înfricoºare controlatã. Memoria
joacã un rol important, evocãrile
nostalgice, chiar de ordin erotic,
punctând majortatea poeziilor.
Sentimentul de înstrãinare este
unul puternic: „gura mea nu mai

este a mea ci a strãinului/ când
nici mâna care scrie nu mai este”
sau „tot ceea ce sunt e un post-
scriptum/ la cel care am fost (p.
82). Strãinul de aici nu este acela
al existenþialismului, o alteritate
permanentã a societãþii, ci omul
mãcinat de timp, de vârste
succesive. În ce îi priveºte pe noii
tineri, ei sunt priviþi atât ca o altã
generaþie creatoare, cât ºi ca
unealtã de perpetuare a memoriei
individuale dupã moarte: „Eu am
fost o maºinã de mãcinat carne/
va veni o zi când fetele frumoase/
vor afla cine am fost eu” (Etcet-
era – p. 71).

Sentimentul religios este unul
de fond: „Scriu despre tot ce se
poate scrie cu mâna stângã/ cu
dreapta nu mai ºtiu decât sã fac
semnul crucii” (Cu mâna stângã
– p. 7). Astfel, dupã cum
menþionam ºi în alineatul
introductiv, pioºenia în faþa
divinitãþii este omniprezentã:
„întotdeauna am crezut doamne
cã ne putem înþelege”. În acest
context, apariþiile îngerilor în
poezii trebuie privite ca teofanii,
aripile angelice semnificând de
asemenea ridicarea poetului la un
alt grad al existenþei ºi cunoaºterii.

Poezia lui Ion Cocora este una
aºezatã, cuminte, chiar dacã
uneori suferã ruperi de ritm sau
rupturi stilistice, având mici
puseuri agresive. Nu putem vorbi
de o poezie a marilor mize, ci mai
degrabã de un ghiduº condamnat
la moarte, schimonosindu-se în
faþa plutonului de execuþie, ba
scoþându-i limba, ba aruncând cu
pietre, ba fãcându-i confesiuni, ba
scriindu-ºi testamentul. Efectul
este, e drept, pe mãsurã.
Versurilor le lipseºte recuzita ºi
ritmul pentru a putea vorbi de un
carnavalesc thanatic, însã
sublimul salveazã uneori efectul.
Acest sublim este unul de multe
ori involuntar, însã totuºi nu
întâmplãtor. Pânã la urmã, efectul
poeziilor din Va fi o fugã este
asemãnãtor cu acela produs de
tablourile Golgotei înnegurate.
Asta, desigur, având în vedere cã
verbul dominant este a fi, la
diferite timpuri ºi persoane.

S
crisul, îngerii
si amurgul
vietii
,

 Bogdan Odãgescu

,

ª
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E vara lui 2008 ºi mã aflu în Italia
cu Mircea Dinescu, soþia lui, Maºa, Grete
Tartler ºi Daniela Crãsnaru (eminenþa
cenuºie a invitãrii cvartetului ori
cvintetului nostru la festivalul de poezie
din Toscana, în Arezzo ºi Florenþa).
Poposim mai întâi la Roma, seara este
meciul România-Italia, prin urmare ne
tachinãm reciproc cum cã, dupã meci,
pe stradã, sã nu vorbim româneºte, ci
spaniolã, rusã, maghiarã, francezã,
englezã, orice altceva. Italienii sunt
obsedaþi de meciul acesta: la aeroport,
vameºul l-a întrebat pe Dinescu dacã e
microbist ºi suporter al României, iar
Dinescu i-a replicat mucalit cã nu are de-
a face cu fotbalul, ci cu poezia. Pe drumul
spre hotel zãresc un tag uriaº în
româneºte, dar pocit: DULCE, TE IUBEC
(lipsea S-ul). În aeroport, cineva aºtepta
pe un individ numit Jesus Guerrero (am
râs de presupusul rãzboinic pe care îl
chema Iisus ºi care era spaniol sau
mexican, peruan, argentinian, columbian
– trebuie sã fii norocos sau dimpotrivã
nenorocos ca sã te cheme aºa!).
Parchez valiza la hotel ºi o iau repejor
pe strãzi, dupã o staþie de metro proletar
ºi sãrãcãcios. În Piazza del Popolo,
biserica e închisã, aºa încât pe
Caravaggio îl voi vedea mâine. O iau
spre Piazza di Spagna ºi zac. E bine aici.
Forfota nu mã perturbã cu nimic, de-abia
mã scufund în ea. Trinita dei Monti e tot
în renovare, aºa cã nu mai urc pânã
acolo: sus, am polemizat cu un bãiat
polonez, acum douãzeci ºi ºapte de ani,
despre tot felul, Dumnezeu, ascezã,
mântuire, dragoste etc. La poale, casa
în care a murit Keats (Andrei mi-a spus
sã îl pomenesc aici, drept care o ºi fac)
ºi lângã, un magazin de cravate numit
Byron! O iau spre Fontana di Trevi (aici
o pomenesc pe Jeni), al doilea loc favorit
de zacere a mea dupã Campidoglio.
Învãlmãºealã nespusã, dar aici oricum
e frumos, n-ai ce face, o singurã fântânã
Trevi existã pre lumea asta. Înfulec o
pizza de drum ºi beau apã de la izvoarele
locului. Nu arunc niciun bãnuþ în fântânã,
nu sufãr obiceiul. Mã zgâiesc la turiºti
de tot soiul ºi mã mir de turnurile Babel
multiple, detectabile în lumea noastrã.
Tot mai dizgraþioasã mi se pare moda
aceasta cu pantoloni cãzuþi sub ºolduri,
astfel încât sã se zãreascã chiloþii. La
fete ºi femei mai merge cât merge, dar
la bãieþi e hilar. La Trevi se perindã tot
soiul de grãsani americani cu blugii
cãzuþi jalnic, li se vãd fesele ca niºte piftii

ºi chiloþii. Mã întreb ce drac de protest o fi fiind ºi
acesta: pupaþi-mã-n cur sau cam aºa ceva? Nu
ºtii dacã sã þi se facã milã sau silã. Unii turiºti
(americani de obicei) se prefac cã aruncã o
monedã în fântânã doar pentru a fi fotografiaþi,
dar apoi n-o mai aruncã deloc. În schimb, japonezii
aruncã ºi trei monede una dupã alta numai sã iasã
fotografia þais, fotografia-cliºeu de care au nevoie
acasã. Un “gladiator” de împrumut fumeazã lângã
Trevi, doar-doar se va fotografia cineva cu el. Pe
ulicioare spre Panteon, muzicã pop-rock din
belºug. Poposesc puþin, apoi o iau spre San Luigi
dei Francesi ºi, în sfârºit, am acces la Caravaggio,
tangibil prin suita despre Sfântul Matei. Fac o
grãmadã de poze ratate, încercând sã capturez
lumina misticã din Chemarea lui Matei, apoi o las
baltã: e limpede cã nu voi avea sorþi de izbândã,
de parcã ar fi un semn mic aici ºi cu asta basta.
Probabil cã e musai sã îl iubesc pe Caravaggio
doar în picturile sale vãzute pe viu ºi nu prinse-n
poze. Dau apoi o raitã la Sant Agostino, acolo e
Madona Pelerinilor tot de Caravaggio (ºi-l
pomenesc pe Astrol): aici o bãbuþã cu un pudel în
bisericã, care latrã speriat. Observ, însã, cã nu
mai sunt tulburatã în faþa picturilor lui C, probabil
am ajuns prea des la Roma în ultimii ani. Piazza
Navona e ponositã ºi fãrã ºarm, în renovare. Îl
pomenesc pe Papahag (nu aº putea sã nu fac
asta, dânsul zicea cã nu ºi-ar dori decât doi metri
pãtraþi în Navona ca sã fie fericit!). Începe sã-mi
placã, însã, tot mai mult în Piaþa Panteonului, deºi
miroase constant a urinã de cal, de la trãsurile
pentru turiºti. Are ceva sãnãtos în ea clãdirea
aceasta construitã de August, dupã ce i-a înfrânt
pe Antoniu ºi Cleopatra. Gurile rele ºi bune la un
loc spun cã Panteonul este o transcriere
arhitecturalã a universului pitagoreic: ce mai
provocare pe sãrmanele minþi omeneºti ºi pe
virtualii hemeneuþi! În faþa edificiului, o turistã se
pupã vreo zece minute cu un cal de la trãsurile de
plimbare. Îi ºopteºte, îi cântã, are buzele þuguiate.
Limpede cã e o cãlãreaþã. Calul o pupã ºi el pe
gât ºi pe piept. Mã holbez, dar vãd cã se holbeazã
ºi alþii, asemenea mie. Scena nu e tocmai una
obiºnuitã. Tot în faþa Panteonului, un orb cântã
muzicã de operã – italienii au deja reacþie
pavlovianã în acest sens (da, nu-s “corectã poli-
tic”!). O iau spre Piazza Venezia, vreau sã ajung
cât mai repede la Campidoglio. Intru ºi la San
Ignazio, ca sã revãd cupola trompe l’oeil din
bisericã. La o rãscruce, douã românce vorbesc
neaoº despre o alta: “Muiere e aia, sã ºtii”!
Zâmbesc: cine o fi fost muierea aia? Zãresc deja
Campidoglio, un motociclist strigã porca miseria,
cât pe ce sã fie agãþat de o maºinã, în paralel
niºte miri, într-un Cadillac decapotabil, beau
ºampanie ºi închinã cu însoþitorii lor. Meritã orice
numai sã ajungi sã vezi pinii Romei (am fãcut
fotografii cu nemiluita). Statuia lui Marc Aureliu e
tot acolo, la fel Castor ºi Pollux. Mã rog pentru
mine, pentru Sãndel ºi pentru ucenic. ªi scriu, ºi
scriu. Apoi mã întind pe pietrele calde ºi zac. Meritã
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sã vii la Roma pentru pinii cetãþii, pentru ruinele
din cãrãmidã ºi pentru Campidoglio. Mirii au urcat
între timp la statuia lui Marc Aureliu ºi se sãrutã
dupã regia cameramanului, puah! Deºi le ºtiu pe
de rost, am poftã sã revãd douã din filmele lui
Fellini, La dolce vita ºi Roma. Între ruine, mulþi
maci. Deasupra, peste Campidoglio, dar ºi peste
întreaga metropolã, puzderie de pescãruºi. O iau
pe lângã Foro Romano ºi vechile vile, trec apoi
pe partea celalaltã cãtre vechea piaþã romanã de
mãrfuri. Cãrãmiziu deplin. Revin la Fontana di
Trevi, e ca un drog. Forfota tot nu s-a calmat, deºi
cade amurgul. Aici trebuie sã vii cu dopuri în
ureche. Îmi cumpãr caise, îngheþatã de fructe de
pãdure ºi ciocolatã neagrã. Dar parcã m-a ajuns
oboseala, am fãcut un tur de forþã. Mascota Romei
ºi a Italiei este Pinocchio, adicã mincinosul.
Gãseºti amulete de toate mãrimile ºi din toate
materialele. O naþie infantilã? O naþie pusã pe

ºotii? Pe Campidoglio, un cetãþean turmentat le
explicã turiºtilor: la dolce vita e finita, ciao,
bambina! Metroul spre hotel e un tren delabrat, ºi
antideluvian: am senzaþia cã mã poartã spre o
periferie a Bombay-ului! Ce ciudat cã tocmai acum
m-a atins ideea de a scrie un minijurnal de
cãlãtorie. Pe cel din 1981 (de la 18 ani), l-am ars
acum vreo zece ani, deºi transcria îndeajuns de
barbar cãlãtoria de acum douãzeci ºi ºapte de ani
la Paris ºi Roma. În 2005, când Astrol m-a invitat
aici cu recitalul La Malcontenta ºi când, în sfârºit,
am ajuns la mormântul bunicului (padre Basilio)
din cimitirul Verano – nu am scris nimic. Nici în
2006, când am ajuns la Roma, tot graþie lui Astrol,
cu trupa clujevitã. Iar acum, deºi nu pot scrie
profund ºi nici pe îndelete, iatã cã o fac. Probabil
trebuie sã fiu întotdeauna singurã.

A doua zi romanã. În sfârºit, în Santa Maria
del Popolo, am acces la dipticul caravaggesc
Petru-Pavel, cu sfidãrile ºi provocãrile picturilor
cu pricina: dosul în prim plan al celui care sprijinã
crucea pentru martiriul Sfântului Petru ºi tãlpile lui

murdare, negre – ce insolenþã!; calul din prim
planul revelaþiei lui Saul pe drumul Damascului,
un cal mai tangibil ºi important decât extazul mistic
al celui care va deveni Pavel. Pânã când preotul
îngãduie accesul la Caravaggio, buchisesc
frescele lui Pinturicchio, cu peisajele lor incredibile
din background. Apoi o iau spre San Pietro: aici e
o coadã de vreo mie de turiºti, ezit dacã sã stau la
ea sau nu, dar pentru sufletul lui padre Basilio (la
al cãrui mormânt nu voi ajunge acum, ci în
octombrie, când voi veni iar la Roma) stau cuminte
ºi aºtept. Îl pomenesc pe bunicul, apoi pe ai mei,
Domiþian ºi Aurora, pe Cobra ºi, fireºte, pe cel a
cãrui moarte a catalizat cãlãtoria mea din 2005,
Ioan Paul II. Stau ca de obicei îndeajuns la Pietà
a lui Michelangelo ºi doar acum descopãr ceva,
dupã atâþia ani în care am tot cercetat-o
ºcolãreºte: chipul lui Hristos nu conteazã aici deloc
(deºi este chipul lui Dumnezeu), doar trupul mort

ºi chipul Madonei ultraresemnate.
Înãuntrul bisericii mã îndrept aþã
dedesubtul cupolei construitã tot de
Michelangelo ºi, pentru întâia datã, îmi
dau seama cã ar putea fi o replicã
genialã a cupolei Panteonului.
Universul pitagoreic e ºi el aici!
Poposesc însetatã ºi transpiratã în
piaþa din faþa catedralei, alãturi de toþi
ceilalþi turiºti obosiþi, apoi strãbat uriaºul
bulevard încã imperial ca sã ajung la
mauzoleul lui Hadrian, astãzi castelul
Sant’ Angelo, al patronului meu de
nume. Zac mult ºi bine pe terasa de
aici, de unde se zãreºte toatã Roma.
Zac ºi nu mai vreau sã plec. La Sant’
Angelo îl pomenesc doar pe Cobra ºi
pe mine. Iau o piatrã din zid pentru
ucenic. Pinii Romei se desluºesc teribil
de aici, de sus. Pentru totdeauna. O

pomenesc ºi pe Sanda, doar aici am stat cu ea la
poveºti (cât pentru o viaþã întreagã) acum doi ani.
Apoi Piazza Navona iar: de încercat sã gãtesc ºi
eu acasã pizza cu cartofi (nu e cacofonicã, în ciuda
materiei sale suprapuse), delicioasã, cartofii sunt
puþin dulci, iar în foetaj sunt ierburi (oregano,
cimbru sau busuioc). Nu-i greu de fãcut. Apoi iar
Caravaggio, apoi iar zacere la Panteon. În drum
spre Campidoglio, intru la o expoziþie focusatã pe
Quattrocento. Uimirea mea când pe un coridor de
legãturã dau de Matei Corvin prezentat ca mare
iubitor de Quattrocento ºi principe luminat,
întemeietor al faimoasei Biblioteci Corviniene.
Totul în prezentarea lui Mathias e asimilat cu ideea
de maghiaritate, nimic românesc. Enfin, nu e cazul
sã fac vreun naþionalist complex de persecuþie!
Apoi iar pe Campidoglio, unde adorm din pricina
arºiþei ºi a mersului pe jos, întinsã pe pietrele calde
din dreptul lui Castor (semnul cel mai limpede cã
mã simt acasã). Când sã plec, îmi arunc ochii pe
design-ul pieþei ºi ce observ: Michelangelo (cãci
el a fost arhitectul ºi aici) a brodat tot un soi de
univers pitagoreic. Cred cã am deja deformaþie

*

Alessandro, Daniela, Grete ºi Ruxandra
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profesionalã, dacã vãd numai universuri
pitagoreice pe cupolele bisericilor ºi pe pavajul
pieþelor. Într-o maºinã oficialã care patruleazã, unul
din poliþiºti îl înjurã amical pe celãlalt. În toate
pieþele Romei abundã thailandezii ºi srilankezii
care vând pistoale de plastic cu baloane de sãpun
ori trandafiri la fir. Ajung iar în Piazza di Spagna,
mãnânc îngheþatã de pepene galben ºi pomenesc
cvartetul Ursulina. Revin în Piazza del Popolo: de
aici se bifurcã drumurile centrale ale Romei. Mai
intru încã o datã, maniacã, la Caravaggio. Seara,

cinã la Accademia di Romania. Dinescu este one
man show: spune chestii drãcoase ºi cautã de zor
prin magazinele metropolei un cleºte pentru legat
viþa de vie la ferma sa de la Cetate. Vinul demisec
ºi înþepãcios, cinci litri, pe care l-a adus la
Accademia, e excelent, seamãnã cu Chardonnay-
ul (intenþioneazã sã-l vândã, atunci când va ajunge
sã producã un milion de litri, cu vreo 25 de lei). Ne
povesteºte despre ferma lui, despre un cocoº
amorezat de o struþoaicã ºi ucis de struþul-ºef, cu
o loviturã fermã în creºtet.

Arezzo, un orãºel minunat, toscan, cu stra-
dele ºi piaþetã ºi turnuri. Lucrurile-s tihnite aici.
ªunci atârnate, salamuri picante, brânzeturi,
delicatese. ªi macaroane inclusiv pentru viaþa de
apoi. Faþade lucrate cu un cuþit de cremene, parcã.
În biserica Sfântul Francisc, ne zgâim cu voluptate
la frescele lui Pierro della Francesca. Rãtãcim toþi
poeþii pe stradele ºi mâncãm din specialitãþile
locului: tãieþei cu ciuperci. Dinescu ne face sã ne
hlizim des (are un fel sãnãtos de a carpediem-
iza), pe ulicioare cântãm la un moment dat “La
revedere, tabãrã dragã” ºi chicotim. Seara
discutãm mult politicã ori despre faimoºi delatori.
ªi bem vin alb. La recitalul nostru sunt puþini
spectatori: citim biniºor cu toþii, dar, fireºte, Dinescu
e vedeta, citeºte histrionic, are vocaþie teatralã. O
actriþã din Sardinia îmi cere poemele La
Malcontentei (traduse de Gio) ca sã le recite pe

insula ei. I le dau. Seara, la cinã, Dinescu ne
povesteºte iar isprãvi de la ferma sa de pe Dunãre.
Sunã a Macondo, a þinut epic. Maºa îl
acompaniazã discret. Pe drum spre hotel,
povestesc cu Alessandro, soþul Danielei, despre
Caravaggio. ªi despre Montale, apoi despre
d’Anunzzio ºi Pavese. Trebuie neapãrat sã ajung
cândva la Siracusa, ca sã vãd uriaºa picturã
dedicatã Sfintei Lucia de Caravaggio. Dar mai ales
trebuie sã ajung cândva la Napoli sã vãd cu ochii
mei Sette opere di misericordia.

Firenze la rând. Bombardament renascentist
în toatã legea. Am noroc sã vãd Biblioteca
Laurenþianã ºi sã am acces la o expoziþie teribilã
dedicatã cãrþii: puzderie de fâºii de codice, un ciob
dintr-un chiup cu fragmente dintr-o odã a lui Sapho
celebrând-o pe Afrodita. Sunt fascinatã de un text
magic, cu douã figuri smede, înaripate, cu
vestimentaþie având model geometric, unul din
magi are o sabie în mânã (textul e în elinã). Un alt
text magic, pe o tavã de plumb, e un descântec
de dragoste (tot în elinã). Zãresc, la loc de cinste,
un manuscris japonez cu ironii falice (vignetele
înfãþiºeazã bãrbaþi cu falusuri uriaºe,
monstruoase, ºi cu figuri triste). Plus manuscrise
celebre ale renascentiºtilor florentini ºi nu numai.
Biblioteca în sine are tavan din lemn, sculptat geo-
metric, pe podea, mozaic, ferestre cu vitralii
(seamãnã cu Biblioteca Ambrozianã de la Milano).
Vestibulul e ca un templu propileic (tot
Michelangelo e autorul). Apoi plimbare la
repezealã mocnitã prin Florenþa. Îmi caut pantofi
(femeie, numele tãu e pantof!, sic!). Strãzile
mustesc de mãrfuri expuse, mai cu seamã genþi,
poºete, curele, bijuterii, eºarfe ºi delicatese spe-
cific toscaneze. Dar bisericile cele mari se cer
scotocite, aºa cã trec la treabã. San Lorenzo ºi
Domul, cu toate ale lor. Piazza Signoriei ºi Ponte
Vecchio. Renaºterea la cub, bombardament sutã
la sutã, Hiroshima ºi Pearl Harbour avant la lettre
ºi made in Italy! Dar tot Roma mi-e mai dragã.
Aici, la Florenþa mã-nvârt pe strãzi cu oarecare
circumspecþie. La recital a fost bine, deºi am avut
concurenþa unui meci de fotbal. Ambianþa a fost
mãnãstireascã, au venit doar gurmeþii de poezie,
am citit cu ºarm ºi cu destul impact toþi cei patru
poeþi. Eu am cântat, la sfârºitul poemelor, un frag-
ment din Corbul negru (dar i-am prevenit pe toþi
cã o voi face, astfel încât sã nu se sperie). Lucrul
acesta îl fac rar: ei, bine, aici l-am fãcut, am cântat.
Grozavã a fost mai cu seamã actriþa Elena d’Anna,
care ne-a citit textele în italianã. În cazul meu, a
interpretat o La Malcontenta superbisimã, cu voce
groasã de ziceai cã trezeºte ºi morþii ºi îi
înfrãgezeºte. Noaptea a fost, însã, pocitã: febrã,
rãcealã, insomnie. Dimineaþa am pornit-o spre
Uffizzi, pentru Bachus al lui Caravaggio: era o
coadã uriaºã la muzeu, noroc cu paºaportul dip-
lomatic al lui Grete, datoritã cãruia am intrat prin
spate, cu handicapaþii. Pânã sã ajung la
Caravaggio, am regustat Primavera lui Botticelli

*

Mircea Dinescu
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ºi excepþionala Madonna a lui Filippo Lippi (ºi, în
treacãt fie spus, am ochit, la un moment dat, ºi o
Madonna cu mustãcioarã!). Caravaggio era aici
mai întâi cu Meduza, apoi cu râvnitul meu Bachus:
un travestit fãcând toate gesturile simbolice ale
împãrtãºaniei. L-am cercetat pe îndelete. Am
cumpãrat din librãria de la Uffizzi, pentru mine ºi
Cobra, o carte pe care abia aºtept s-o zemuiesc:
Astrology, Magic and Alchemy in Art. Am ezitat
între cartea asta ºi alte douã din seria Imageria:
Angels and Demons in Art ºi Nature and Its Sym-
bols in Art. Dacã aº fi fost mai darnicã la pungã,
le-aº fi luat pe toate trei: deºi focusate pe teme
captivante ºi greu de sintetizat, tratarea nu este
foarte riguroasã, ci doar relativ riguroasã, aºa încât
m-am oprit, zgârcitã ºi prudentã, doar la unul din
volume. Apoi, în vitezã, am ajuns ºi la o aºa-zisã
casã a lui Dante, despre care ulterior am aflat cã
este falsã ºi cã funcþioneazã strict ca pãcãlealã
turisticã. Ca sã scap de înghesuialã, m-am refugiat
în cele din urmã în grãdinile Boboli, apoi am
peregrinat în fugã prin Palazzo Pitti, gurmeþind la
expoziþia de costume de epocã ºi prin
apartamentele prinþilor de Savoia. Lângã Pitti, se
gãseºte, însã (am aflat de-abia aici) Coborârea
de pe cruce de Pontormo, ce noroc pe capul meu!
Cãutasem aceastã picturã prin destule muzee, iar
ea se gãsea tocmai aici (din pricina lui Pasolini
am tot cãutat-o, dupã ce pritocisem îndeajuns la
Luvru în faþa Coborârii de pe cruce de Rosso
Fiorentino – ambele picturi îl obsedaserã pe
Pasolini, care le mimase în filmul sãu La Ricotta).
Ce era neobiºnuit în pictura lui Pontormo? Faptul
cã Fecioara Maria este personajul central al
tabloului, ºi nu Hristos (al cãrui trup este
contorsionat ciudat în viziunea lui Pontormo).
Toate personajele sunt tulburate din pricina Mariei,
iar nu din pricina Hristosului mort. Douã din
personaje privesc, de altfel, spre noi, spectatorii,
fãrã sã fie preocupaþi de divina lor povarã. Totuºi,
nu-mi plac culorile folosite de Pontormo, sunt prea
rozalii, prea suave. Cu picioarele ferfeniþã am mai
avut puterea sã urc ºi la Capela Medici, pentru
statuile lui Michelangelo. Apoi, finalmente,
stahanovista de mine s-a oprit. La Florenþa am
cunoscut-o pe Tatiana Daniliyants, rusoaicã
armeancã: ºi ea a scris despre Veneþia (o carte
întreagã). Am povestit mult cu ea despre Bulgakov.
Daniela Crãsnaru a pomenit la un moment dat de
recunoºtinþã. Bun cuvânt, exact, fiindcã eu mã aflu
aici, la festivalul de poezie din Toscana, datoritã
ei ºi datoritã lui Vittorio Biagini, gazda noastrã
delicatã ºi manieratã, organizatorul festivalului
Firenze Poesia – Voci lontane, voci sorelle.

În a doua searã, festivalul s-a petrecut într-o
altã mãnãstire lângã Fiesole, devenitã centru cul-
tural. Loc minunat: curte interioarã, arbuºti pitici,
magnolii, panorama Florenþei de sus. A fost un
musical mai degrabã decât recital de poezie,
întrucât textul a contat prea puþin (cuvintele, ideile,
metaforele, ultimele inexistente). Tatiana a folosit

un trianglu; palestinianul Ibrahim (Nasrallah) era
deja conþinut muzical în limba sa, iar sud-africana
Natalia (Molebatsi) a cântat la propriu (texte
militante despre libertate), subþiricã ºi în picioarele
goale, mai ºi dansând în bisericã. Apoi întoarcerea
la Roma. Pe drum, am vorbit cu Maºa despre o
posibilã tabãrã cu un atelier în prozã, în proiectul
deja început cu studenþii mei, 1001 de zile ºi de
nopþi. O sãptãmânã de gãzduire la ferma lui
Dinescu, la Cetatea, cincisprezece suflete epice
ºi pofticioase, în iulie 2009, în care sã scriem pe
brânci poveºti arãbeºti, sã ne ºi scãldãm în
Dunãre, sã zurgãlãim la chitãri ºi tot aºa. Îmi place

ideea, fiindcã îmi închipui ferma lui Dinescu
precum un þinut magic. Am promis sã fac tort de
bezele ºi ciocolatã, dacã ajungem, ºi sã aduc ºi
þuicã cu poveºti (fãrã cacofonie, povestea-i prea
lungã cu þuica asta, ca sã o rostesc aici). La urma
urmei, poate sã fie ºi þuicã fãrã poveºti, numai sã
fie cinstit ardeleneascã, adicã sã aibã mãcar 60
de grade.

Roma. Moda de aici mã dã gata, atâta
eleganþã nu am ochit nicãieri, nici la Viena, nici la
Paris. Casc gura la vitrine ºi nu mã mai satur. Am
reluat traseul clasic: San Pietro, Sant Angelo (am
luat de aici o pietricicã ºi pentru fostul Rabbi, dar
ºi pentru mine – la urma urmei ºi eu am nevoie de
norocel), Navona, Panteonul, Foro Romano,
Colloseum, Campidoglio, Trevi, Piazza di Spagna,
Piazza del Popolo. Caravaggio remix cât am putut.
Poftã dupã palatele din Roma, cu grãdini ºi curþi
interioare. Zãcut cam peste tot. Cãutat pantofi
straºnici cu obstinaþie. Achiziþionat în cele din
urmã. Am stat ameþitã la Fontana di Trevi pânã
m-a uitat Dumnezeu. De obicei, Dumnezeu te uitã
în sens mustrãtor, dar aici m-a uitat exclusiv în
sens aromitor. Stop. Gata, am plecat. În octombrie
ajung iar. Aº fi vrut sã fie ºi Cobra aici.

*

Vittorio Biagini

ª
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 Roþile trolerului meu împrãºtie un ecou grav
pe via Brunamonti. Sunetul mi-o ia înainte, ca o
trãsurã grãbitã sã ajungã înainte de miezul nopþii
în cimitirul medieval. Totul în jurul meu e construit
din aluviuni diverse. Ploaia mãruntã, care m-a
însoþit din partea cealaltã a Perugiei pânã pe
aceastã stradã, se întoarce în oraº de pe coline,
lãsând în urmã fire de iarbã, petale ºi frunze.
Niciodatã luna ianuarie nu a fost mai promiþãtoare
ºi mai îmblânzitã ca în aceastã searã, în ploaia
Perugiei.

Clãdirea lângã care mã opresc sã-mi trag
sufletul e cenuºie, zveltã acoperitã de sus pânã
jos cu opt ferestre largi. Patru dintre ele sunt doar
desenate, dar în lumina farurilor de pe stradã par
mult mai vii decât ferestrele adevãrate peste care
obloanele sunt trase. Una dintre ele ascunde în
ghiocul ei un ghiveci cu flori desenate naiv, de o
mânã nesigurã, dar convingãtoare în explozia de
culori apãrate de streaºina casei. Urma lãsatã de
mânerul trolerului în palmã e fierbinte ºi roºie, de-
aceea o deschid pentru câteva secunde în ploaia
mãruntã.

De-aici înaintez cu uºurinþã. Vãd, nu departe,
o piaþã dreptunghiularã, mãrginitã de o bisericã.
Un indicator turistic îmi atrage atenþia cã mã apropii
de biserica Santa Maria di Monteluce, construitã
în anul 1219. Acolo e urmãtorul loc de popas pe
care-l amân în gând.

Pentru cã trecãtorii se rãresc, iar magazinele
care urcã spre piaþa Monteluce sunt tot mai
înghesuite, încep sã cred cã mã îndrept spre o
suburbie a oraºului. Colinele invadeazã strãzile ºi,
în spatele caselor, se-ntinde vegetaþie sãlbaticã,
adusã acolo de capriciile vânturilor Umbriei. Piaþa
Monteluce e îngustã ºi pietruitã. Las trolerul în holul
întunecat de la intrarea în bisericã ºi pãºesc în
umbrele ei.

*
Pentru Giotto Monaldi, anul fusese bun.

Fructele strânse în toamna aceea zãceau acum în
pivniþele castelului, iar vinul fierbea în butoaie
rãspândind miresme. Din pridvoarele cabanei
mãsura recoltele urcând leneº pe colinele din
Monteluce. Chiar în seara aceea îl vizitase un
cavaler care l-a înºtiinþat cã turnul Damiettei,
cetatea de pe malurile Nilului, s-a prãbusit sub
atacul cruciaþilor.

- Din pãcate, cruciaþii frizieni sunt singurii care
se pot mândri cu aceastã victorie, i-a spus
cavalerul, sorbind din vinul parfumat.
     - Fratele Francesco s-a pornit spre Egipt,
rãspunse Giotto Monaldi, îngrijindu-se de focul din

Chi vuole avere un bel pagliaio / Cominci a pensarci a gennaio.
Jacopone da Todi

Începutul – L’inizio
 Flavia Teoc

vatrã. Cred cã anul acesta oºtirile cruciate vor
ajunge în inima Þãrii Sfinte.

- Sã nu te îmbeþi cu apã rece, rãspunse
cavalerul. Ca sã ajungem acolo, avem nevoie ºi
de oameni ca tine, Giotto.

- Ca mine? întrebã cu surprindere.
- Cerceteazã-þi inima ºi vezi ce-ai putea face

ºi tu. Se întoarse ºi-i aruncã peste umãr o privire
fulgerãtoare.

- ªtii cã am un picior bolnav. Cruciadele nu
sunt pentru mine.

- Ca sã lupþi ºi tu în cruciada noastrã nu mai e
nevoie sã fii nici mãcar oºtean. Crede-mã, prietene
Giotto, în vremurile noastre este de-ajuns sã faci
un gest eroic cât de mic.

- Aud cã regele Alfonso al Spaniei a înfiinþat o
Universitate la Salamanca, ºopti Monaldi cu privirea
aþintitã în flacãra cãminului. Pentru mine e mai
importantã decât dacã regele însuºi ar fi devenit
nemuritor ºi-ar lupta în zece cruciade de-acum
înainte.

- Nimeni nu vrea zece cruciade, Monaldi. Turcii
din sultanatul Rum luptã ºi ei alãturi de noi, iar
fratele Francisc i-a predicat sultanului Melek. Astea
sunt semne cã victoria e aproape. Lumea în
care-am crescut noi nu mai e aceeaºi, oftã cava-
lerul turnându-ºi singur vinul în cupã. Multe lucruri
sunt mai bune, însã azi, onoarea se vinde ºi se
cumpãrã.

Giotto Monaldi se ridicã de lângã vatrã ºi îºi
mãsurã oaspetele din cap pânã în picioare. Vãzu
cã stã încã drept la masã, iar vinul bãut pânã acum
i-a încãlzit oasele ºi i-a ascuþit limba îndeajuns încât
sã poatã cãlãtori liniºtit mai departe. Întâlnindu-i
privirea, cavalerul se ridicã alene, apoi se lãsã
condus pânã la marginea moºiei Monteluce.

- Una dintre pãdurile care mãrginesc
pãmânturile tale a fost sacrã cândva, i-a mai spus
cavalerul sãltându-se-n ºa.

- ªtiu, monte lucus, bosco sacro, zâmbi
Monaldi. Asta e prima poveste pe care o spunem
copiilor noºtri încã de când învaþã sã meargã-n
picioare.
- Dormi pe comori ºi mai spui cã piciorul bolnav
te împiedicã sã lupþi în cruciade, îi strigã
cavalerul împungând cu pintenii ascuþiþi în burta
calului.
     Giotto Monaldi îl urmãri cu privirea pânã când
pelerina cavalerului, învechitã de arºiþã ºi de ploi
se pierdu în spatele chiparoºilor.

Toatã noaptea se perpeli în pat ca un om cu
minþile rãvãºite de febrã. Piciorul bolnav i se fãcu
ºi mai nevolnic, iar mâna dreaptã nu-l mai asculta,
bãlãngãnindu-se pe lângã trup ca un mãdular inutil.
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Când lumina zorilor se ivi zdrenþuitã la ferestre,
Giotto Monaldi se ridicã bucuros în capul oaselor,
ca în urma unei mari descoperiri. Dupã ce se
închinã de trei ori, puse mâna pe panã ºi scrise un
act de donaþie prin care dãruia cardinalului Ugolino
al Perugiei pãmânturile de la Monteluce. Apoi se
prãbuºi într-un somn dulce, precum un cavaler
cruciat în sânul cetãþii sfinte.

În aceastã searã însã, biserica înãlþatã pe locul
dãruit de Giotto Monaldi pare locuitã doar de
umbrele aruncate pe fresce. Cizmele mele
rãspândesc ecouri pânã în cele mai îndepãrtate
firide. În prima capelã, picturile ample ilustreazã
imagini din profeþii Ieremia ºi Isaia. În cea de-a
doua, îl vãd pe Sfântul Francisc pictat în faþa
sultanului Melek-el-Kamel, iar mai jos, sfinþii Cosma
ºi Damian. Câþiva paºi mai încolo sunt pictaþi
Ludovic al IX-lea al Franþei ºi Elisabeta a Ungariei.
Ajung în faþa altarului închipuind încoronarea
Fecioarei din Monteluce.

- E doar o copie, aud o voce strecuratã dintr-
un colþ întunecat. Originalul se aflã la Pinacoteca
Vaticana.

Preotul care se apropie de mine nu are
mai mult de patruzeci de ani. Vede trolerul
lãsat la intrare ºi ploaia care-mi strãluceºte
pe faþã.

- Mergi la Favarone?

- Da.
- Acum câteva ore au trecut pe-aici câþiva tineri

chinezi. Tot într-acolo mergeau. Nu cred cã este
vreun student strãin care sã fi locuit la Favarone ºi
sã nu fi vizitat biserica Santa Maria di Monteluce.
E la întretãiere de drumuri.

- E-adevãrat, îmi rãspunde, apoi continuã sã-
mi vorbeascã despre bisericã, liniºtit ºi rar, cu
naturaleþea cuiva care-ºi descrie propria casã. În
secolul al XIII-lea, Santa Maria di Monteluce fãcea
parte dintr-un complex monastic benedictin.
Construcþia pãstreazã structura originarã, dar
interiorul a fost reamenajat în secolul al XV-lea.
    - Din câte ºtiu, a aparþinut surorilor clarise.
     - Da. Biserica a fost construitã de cardinalul
Ugolino, viitorul papã Grigorie al IX-lea. Numeroase
picturi ºi odoare care au fost dãruite bisericii pot fi
vãzute azi la Galleria Nazionale dell’Umbria. Când
ai timp, citeºte acest ghid, încheie îndeamnându-
mã sã iau de pe masã o cãrticicã albastrã, intitulatã
Dall’alba al tramonto-Tracce quotidiane della sua
presenza.

-Mulþumesc.
Afarã, clãdirile se lichefiazã ºi îºi amestecã

toate culorile. Las în urmã biserica Santa Maria di
Monteluce ºi intru pe via Eugubina. Întunericul e
deja atât de fluid încât nu mai vãd în faþa mea decât
o stradã lungã, luminatã de becuri.

Cristian Opriº
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Poet, eseist, traducãtor,
jurnalist literar, editor.

Nãscut la 14 februarie 1928, în
satul Valea lui Lal – comuna
Pardoºi, jud. Rîmnicu Sãrat (azi,
Buzãu).

Licenþiat al Facultãþii de
Silviculturã din Braºov (1954).

A înfiinþat, în 1964, la Bacãu,
revista de culturã Ateneu (serie
nouã). Dintre cãrþile publicate:
Orgã ºi iarbã – 1966; Umbra femeii
(sonete) – 1968; Centaur
îndrãgostit – 1969; Grãdina în
formã de vis noi sonete de iubire)
– 1970; Cântând dintr-un arbore –
1971; Oracol deschis – 1971;
Cântarea cântãrilor (parafrazã
modernã la celebrul text omonim,
din Vechiul Testament, atribuit
regelui Solomon) – 1973;
Banchetul – 1973; Temerile lui
Orfeu – 1978; Un spaþiu de dor
(col. „cele mai frumoase poezii“) –
1980; Sonete (de iubire ºi moarte)
– 1983; Clipa eternã (col. „poeþi
români contemporani“) –1988;
Scrisorile cãtre Dorador (text
român-francez) – 1997; Heraldica
iubirii (col. „biblioteca pentru toþi“)
– 1999; Scrieri (ediþie în trei vo-
lume, îngrijitã de autor, selecþie din
întreaga-i operã: I – Arborele
memoriei; II – Heraldica iubirii; III
– Clipa eternã) – 2004. Dintre

Radu Cârneci-80

ÎMPOTRIVA MATERIEI

…sufletul iar îl bãnuiesc a fire
nemãrginire prinsã-n mãrginire
de visuri caste ºi de patimi grele
efluviind dinspre ºi cãtre stele
o nezãritã, – ascunsã strãlucire
sufletul iar îl bãnuiesc a fire

(…precum o ceaþã-n ceaþa nevãzutã
neînceput eram neînceputã
erai mireasmã dor eram ardoare
vuiet de trup ºi fãrã de pudoare
rãpus ades de spadã ori cucutã
precum o ceaþã-n ceaþa nevãzutã…)

…putere stãruind în frumuseþe:
chip se ivind în mii ºi mii de feþe
vãpaie fãrã cauzã ori moarte
ivind adâncul în adânc de soarte
ideile voind sã le rãsfeþe:
putere stãruind în frumuseþe…

LE PETIT PRINCE
se închinã lui
Antoine de Saint Exupéry

…El vine doar la clipa de durere
ca învierea-n clipa de-nviere
mister în fraged miez de puritate

luminã-n paºii fãrã de pãcate
polen de cer ameninþând cu miere:
El vine doar la clipa de durere

(…o stea sã am, a mea de dor fierbinte
c-o pajiºte albastrã de cuvinte
ºi-o floare stând în veghe aurie
miracolului strâns în poezie
sã nu existe timpul ce ne minte:
o stea sã am, a mea de dor fierbinte…)

…trãieºte poate-ascuns în fiecare
frumos ºi blând ºi purtãtor de zare
jucându-se de-a moartea fãrã moarte
cãtre un astru-mbietor departe
spre a zbura când taine nu mai are –
trãieºte poate-ascuns în fiecare…

TRECEA AªA TÃCUTÃ ªI REGINÃ*
(un vis ce mã bântuie)

…Moartea venea pe un cal alb frumoasã
de o zvelteþe purã majestuoasã
voaluri de cer îi fluturau sihastre
ºi pãsãri o-nsoþeau cu voci albastre
într-o mireasmã din miresme scoasã:
Moartea venea pe un cal alb frumoasã…

(…cine eºti tu de aer ºi de lunã
- de-mi sunã somnul visele-mi rãsunã

traduceri, (numai din cele editate
în volume): Léopold Sédar
Senghor (Senegal): Jertfe negre
– 1969; Kahlil Gibran (Liban):
Profetul – 1983; Charles
Baudelaire (Franþa): Florile rãului
„Les fleurs du mal“ (prima
integralã liricã Baudelaire în limba
românã, înfãptuitã de un singur
traducãtor) – 1991; Jacques
Chessex (Elveþia): Elegiile lui Yorik
– 1995.

Radu Cârneci este ºi autorul
unor antologii literare, astfel: Sonete
– Shakespeare – Voiculescu –
1996; Arborele neuitãrii (cuprinzând
poeþi de limbã românã din Israel) –
1997; Mioriþa – în ºapte limbi
(românã, francezã, spaniolã,
italianã, englezã, germanã, rusã) –
1997; Poezia Pãdurii române (patru
volume) – 2001; Cinegetica (trei
volume de texte din literatura
universalã ºi românã) – 2003.

„Radu Cârneci, opera sa –
amestec rafinat de sensibilitate ºi
inteligenþã artisticã, de virtuozitate,
de orfevru ºi de inspiraþie
tumultoasã, precum ºi de
încredere ilimitatã în puterea
Cuvântului ºi a frumosului“ (Radu
Enescu).
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iar sângele îmi cade-n ierbi ca rouã -
tu-mi rãvãºeºti fiinþele- amândouã
ºi spaimelor mã dai ca-ntr-o furtunã
cine eºti tu, de aer ºi de lunã?…)

…trecea aºa tãcutã ºi reginã
sorbind în ochi lumina din luminã
ci n-a voit sã mã priveascã-n faþã
– ardeam superb în firea mea de ceaþã
ºi-o muzicã mã stãpânea divinã –
trecea aºa tãcutã ºi reginã…

                             13 febr. 1986

CE IERBURI FI-VOM…

…privindu-te eu uit cã mai exiºti
se iscã-n mine ceea ce tu iºti:
un timp în care timpul creºte bun
ºi fericite pajiºti îl adun
iar ochii mei de bucurii par triºti:
privindu-te, eu uit cã mai exiºti…

(…topiri de trup în arderea de tot
vag desenate umbre care pot
ameþitor învinge gând ºi dor
seminþe-n viul lung legãnãtor
în sus, în jos, ameþitor înot:
topiri de trup în arderea de tot…)

…ce ierburi fi-vom, ce pãmânt duios
ce glesne sãruta-vom luminos
ce fiare îmblânzi-vom, ce azur
vom rãsturna în chipul nostru pur
când clopote vor bate-armonios
ce ierburi fi-vom, ce pãmânt duios!…

DINCOLO DE DINCOLO

… dar dincolo de dincolo ce este
ce necuprins al vãilor celeste
ne-ademeneºte, ne-nfioarã gândul
voindu-ne cu clipele de-a rândul
ce paradis fãrã de chip ºi veste
dar dincolo de dincolo ce este?

(…o ceaþã eu ºi tu la fel o ceaþã
gãsindu-ne ºi re-trãind o viaþã
ivind grãdini re-inventând delire
ºi fructul-tainã-n taina lui orbire
a binelui ºi-a rãului rãsfaþã:
o ceaþã eu ºi tu la fel o ceaþã…)

…spre Timpu-acel fãrã-de-timp, chemare
în suflete ºi-n carnea de uitare
înaintãm, ci zarea tainic ninsã
e-n noi de vecinicii ºi neînvinsã
când ne grãbim spre dincolo-n sperare
spre Timpu-acel fãrã-de-timp chemare…
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 DOINA RUªTI

Stãtea în scara blocului, pândind din cel mai
dosnic colþ. Îºi pregãtise de câteva zile arma, care
nu era tocmai o armã, ci o sfoarã de rufe, întãritã cu
plastic transparent. Nu trebuia decât sã i-o arunce
dupã gât ºi sã tragã încruciºat. Era singurul lucru pe
care ºi-l dorea de luni ºi luni de zile, o picãturã de vis
peste arsura unei vieþii fãrã satisfacþii.

*
Adevãrata nefericire a lui Lucian Pistol a-nceput

într-o zi banalã de marþi, când ieºea din biroul lui,
nici vesel ºi nici trist, ca de obicei. A fost un moment
care s-a spart în inima crudã a celui mai nefericit timp.
Lucicã a atins cu o mânã clanþa galbenã, în timp ce
cu cealaltã rãsucea cheia cu o micã bucurie pe care
o resimþea ori de câte ori þinea între degete metalul
sticlos ºi încãlzit fulgerãtor de sângele lui, când i-a
ajuns la urechi glasul timid, plutind parcã pe sub
arcada albã, care despãrþea intrarea de spaþiul
birourilor:

- Îl caut pe domnul Lucian Pistol.
Auzise de prima oarã ºi rãmãsese nemiºcat. Nu

mai avea chef sã iasã, ci voia sã-l vadã pe portar
cum vine sã-l cheme. Nici nu prea avea importanþã
cine ºi de ce îl cãuta. Singurã, acþiunea în sine avea
valoare: Sã iasã de sub arcadã, în costumul lui gri,
þinând încã în mânã cheia aurie! Acest gând îi aducea
în minte o altã zi, a tinereþii lui, când de sub aceeaºi
arcadã ieºise un funcþionar fermecãtor. Pe atunci
Lucicã era pironit lângã cuºeta portarului, ca un zarzãr
înflorit.

Dar cum nu se auzea nimic, nici paºii aºteptaþi
nici telefonul, se hotãrî sã ia taurul de coarne. Din
douã miºcãri fu în holul mare, unde portarul citea un
ziar, iar nu departe de el un om, în mod evident un
curier, þinea în mânã un plic galben.

- Ce s-a-ntâmplat? întrebã el, cu vocea îngroºatã
la maxim, potrivindu-ºi artistic ochelarii de pe nas.

Nici portarul nici mesagerul nu pãreau sã aibã
vreun comentariu.

- Am auzit cã sunt chemat. Întreba cineva de d-l
Lucian Pistol!

- Pãi tocmai l-am sunat adineauri, a spus
portarul, arãtând cu bãrbia telefonul scos pe marginea
ghiºeului, special pentru vizitatori.

- N-ai sunat deloc! Unde-ai sunat? Stai acolo ºi
citeºti presa în loc sã-þi vezi de serviciul dumitale?

Lucicã tocmai se ambalase ºi era pregãtit s-o
þinã aºa mãcar încã 10 minute, sã se-nveþe minte
dobitocul, sã-i ºtie de fricã, mai ales cã e unul nou,
angajat de maxim o lunã.

- Mã scuzaþi domnu’ inspector, începu portarul,

privindu-l fix în sticlele ochelarilor, dar sunt nou aici,
în afarã de d-l Lucian Pistol nici nu cunosc pe nimeni
ºi pot sã vã spun cã tocmai am vorbit cu dânsul mai-
nainte.

 Asta era prea de tot! Vasãzicã era unul din noua
generaþie de tupeiºti care te prostesc în faþã.

- Zãu! Ia te uitã! Din tot ministerul îl cunoºti numai
pe Lucian Pistol? Aºa! Ce ghinion pe capul tãu! spuse
Lucicã, gâlgâind de câteva ori în fundul gâtului, ca ºi
cum ar fi râs. ªi când tocmai se pregãtea sã-i dea
lovitura de graþie acestui nesimþit ajuns nu se ºtie
cum portar la minister, îl auzi din nou, înveselit la
comandã, spre ceva care venea din spatele lui.

- A! Uitaþi cã a ºi venit! Sã trãiþi d-l Pistol!
Lucicã întoarse fãrã sã vrea capul ºi-l vãzu

trecând pe lângã el, apoi îl urmãri cum se îndreaptã
spre curier ºi ia plicul galben, spunând cu o voce
subþiricã ºi veselã:

- Mulþumirile mele doamnei Antonie pentru
documente.

Iar când se întoarse cãtre el, Lucicã îºi dãdu
seama cã în faþa lui era un puºti, o figurã pe care, în
mod normal, el nici n-o lua în seamã, un neisprãvit,
pletos ºi arogant.

- Cine eºti dumneata ºi de când îmi ridici
corespondenþa? Cine te-a autorizat? Ai cumva o
hârtie la mânã ori ceva?

Pletosul îi zâmbi ridicând sprâncenele, apoi
spuse întinzând mâna:

- Sunt Lucian Pistol, domnule. Care este
problema?

- Dumneata? Eu sunt Lucian Pistol! ªi lucrez
aici de douãj de ani, se ambalã Lucicã, gata sã-i
povesteascã toate lucrurile cu care se mândrea:
vechimea în muncã, biroul mic, dar pe care nu-l
împãrþea cu nimeni, ºi mai ales specialitatea lui unicã
de interpret  al statisticilor comuniste. Dar nu apucã
sã mai spunã nimic:

- A! Iatã o coincidenþã de zile  mari! Suntem doi
Luciani Pistol în acelaºi minister! Mã bucur, domnule,
eu sunt Pistol de la ultimul etaj, mai precis purtãtorul
de cuvânt. Dumneavoastrã?

Purtãtorul de cuvânt! Asta era prea de tot! Un
puºti nenorocit ajuns tocmai sus! ªi pe când mormãia
cu vocea zdrobitã ºi faþa roºie cum cã el e un vechi
funcþionar, îi trecu fugitiv prin minte cã puºtiul era
probabil bãiatul cuiva. Dar al cui? Nu mai ºtia niciun
Pistol. Doar dacã nu profitase cumva de coincidenþa
de nume. Asta trebuie sã fie! Îl ºi vedea intrând
obraznic în biroul ministrului Sunt Lucian Pistol,
domnule. Cumva rudã cu d-l Pistol de la parter? Poate
cã nu rãspunsese punctual, dar probabil, într-un mod
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discret lãsase sã se înþeleagã o legãturã solidã între
ei. Dar dacã ministrul crezuse cã e fiul lui? Da,
bineînþeles, asta era! Bãiatul lui era încã student ºi
probabil cã se ºtia prin minister cã el are un bãiat
mare. Ce-i drept, nu vorbise cu nimeni. În general nu
ieºea din birou. Doar cu ºeful lui de la Statistici mai
stãtea de vorbã, dar nici lui nu-i spusese nimic.

 Aceastã primã întâlnire i-a adus un val de fiere
în creier. Se simþea nedreptãþit ºi furat. ªi nici mãcar
nu avea cui sã se plângã. Dar putea sã se descarce.

 Câteva zile mai târziu s-a mai întâmplat ceva.
Ieºea dintr-o farmacie, când s-a întâlnit cu Adela, o
fostã secretarã care lucrase prin minister înainte de
revoluþie. Era o fatã respectuoasã, care îl întreba
întotdeauna câte linguriþe de zahãr vrea la cafea.
Întâlnirea cu ea l-a bucurat într-un prim moment, mai
ales cã ea îl recunoscuse:

- A! Ia te uitã! Nu ne-am mai vãzut de un deceniu.
Domnul Lucicã de la Statistici! Nici nu vã mai ºtiu tot
numele, parcã d-l Tudor, nu-i aºa?

- Nu. D-l Tudor era în biroul de alãturi, zâmbi cu
îngãduinþã Lucicã, aruncându-ºi fugitiv privirea spre
laba femeii, care ieºea gogoºitã dintr-un pantof cu
bombeu metalic. Eu sunt Pistol. Lucian Pistol.

- Oho! Nici n-am realizat pânã acum coincidenþa!
Vã cheamã ca pe ziarist!

- Care ziarist?
- E un ziarist! Adela îºi potrivi geanta pe umãr ºi

se uitã spre lentilele cenuºii, încercând sã-ºi dea
seama dacã Lucicã se uita sau nu la ea. E ºi scriitor,
a scris Mãnuºile ministrului, dacã aþi citit cumva...

- Nu citesc maculaturã!
- Dar e o carte  superbã! se supãrã femeia. A

luat ºi premii.
- Se pare cã pe toatã lumea o cheamã Lucian

Pistol. Zilele trecute am vãzut un dobitoc chiar la noi
la minister! S-a strecurat pe post profitând de numele
meu.

- Pãi nu e purtãtorul de cuvânt? Lucian Pistol!
Un bãiat cu plete ºi care cam seamãnã cu Eminescu?
Pãi, ãsta este! De care vã ziceam! El trebuie sã fie! E
ziarist, scriitor, lucreazã pe la minister! El este!

Dupã aceea lucrurile s-au degradat în fiecare
zi. Nu putea sã plece liniºtit de la birou cã precis se
întâlnea cu cineva de pe la alte departamente care
sã-l întrebe dacã nu cumva îl cheamã tot Pistol ca
pe purtãtorul de cuvânt. Ajungea acasã, deschidea
televizorului ºi precis dãdea de individ – bãgat peste
tot, intrat în toate grupãrile, cunoscut de toatã lumea,
încât ajunsese chiar penibil, sã se minuneze ºi femeia
de serviciu:

 - Ce chestie, d-l Lucicã! Sã vã cheme exact ca
pe d-l Pistol!

Era prea mult pentru el. Trebuia sã opreascã
lucrurile cât se mai putea.

 Într-o dimineaþã a cerut audienþã la ministru ºi
spre surprinderea lui, acesta l-a ºi primit. Chiar s-a
ridicat de pe scaun, acoperind cu spatele fereastra
albã.

- Intraþi d-l Pistol! Apropiaþi-vã.
ªi în timp ce Lucicã se apropia cu paºi mãsuraþi

de biroul lustruit ca un sãpun, ministrul a continuat

amabil:
- Ce coincidenþã! Abia acum vãd cã vã cheamã

Lucian Pistol, ca pe purtãtorul nostru de cuvânt!
Lucicã îºi potrivi ochelarii ºi-ºi trecu mâna prin

pãrul grizonat:
- Tocmai de aceea sunt aici, domnule ministru.
- Da, vã ascult.
Cum ministrul îi fãcuse semn sã se aºeze, el

însuºi coborând din lumina ferestrei, în spatele
biroului, Lucicã se apucã sã-i povesteascã despre
tânãrul Lucian Pistol.

- Poate aþi crezut cumva cã este rudã cu mine!
- Nu, vai de mine! Sincer, de dumneata am aflat

abia azi!

*

Dupã întâlnirea cu ministrul, Lucicã n-a mai scos
nasul din birou o lunã de zile. A frãmânt ºi-a tot molfãit
în minte chipul duºmanului sãu, pe care îl ºtia pe de
rost. Pânã în seara asta, o searã de septembrie, 22
septembrie, venitã dupã un week-end lung.

A aºteptat doar jumãtate de orã. Tânãrul Lucian
Pistol s-a-ntors acasã la ora 21, ca de obicei. Plutea
zâmbitor, în timp ce coama îi fâlfâia pe lângã urechi.
Îl vedea bine, înfãºurat în pardesiul lui vernil, ca-ntr-o
foaie de varzã. A fãcut doi paºi spre lift ºi coarda i-a
ºi-nºfãcat gâtul. Lucicã a tras cu sete capetele fãcute
cruciº, privind cu atenþie degetele care încercau
zadarnic sã desfacã strânsoarea. Când sugrumatul
a cãzut moale, Lucicã a luat-o grãbit spre uºã. Însã
n-a putut sã plece imediat. S-a rãsucit încã o datã ºi
i-a mai ras un picior în cãpãþâna oblojitã de pãrul
rãsfirat pe cimentul pepit din faþa liftului. A fost gestul
lui de eliberare, pe care l-a preþuit abia când a ieºit în
aerul nopþii de septembrie. Pe strãzi se revãrsa
muzica unei maºini luxoase, iar el ºi-a-ntins degetele
pe toatã suprafaþa buzunarelor moi ale trenciului. Era
fericit ca dupã un film bun.

Dar moartea tânãrului Pistol l-a adus pe acesta
ºi mai aproape de ochii lui Lucicã. Mai multe luni s-a
vorbit despre asasinarea violentã a celui mai
promiþãtor ºi a celui mai strãlucit scriitor. Ziarele ºi
posturile de televiziune vorbeau despre Lucian Pis-
tol ca ºi când le-ar fi fost frate. Iar câteva sãptãmâni
dupã aceea, Mãnuºile ministrului a dispãrut din
librãrii.

Lucicã gustase din plin moartea impostorului.
Ori de câte ori îl vedea la televizor, schimba postul ºi
se gândea la corpul cãzut pe cimentul bãtut cu
pietricele albe. Apoi ºi-l imagina ciugulit de viermi
graºi, iar dorinþa lui de viaþã creºtea ca un balon
scãpat în aerul verii.

Într-o zi un ziarist a bãtut la uºa biroului de la
parter.

- Inspectorul Lucian Pistol? l-a-ntrebat ziaristul,
trecând imediat la esenþã: sunt reporter la Lanterna.
Lucicã era extrem de emoþionat ºi aproape cã se
bâlbâise explicând: nu sunt rudã cu mortul, scriitorul
mort, vreau sã zic, eram doar colegi. ªi pentru cã pe
faþa ziaristului se ºi lãsase un nor, Lucicã se trezi
mãrturisind în ºoaptã:

- De fapt acum nici nu mai conteazã, iar dumitale
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tineri care sperau în ocrotirea marelui iubitor de
literaturã.

Poza lui apãrea peste tot, cu ochelarii cenuºii,
zâmbind cu înþelegere ºi bunãtate. Chiar ºi pe site-ul
dedicat scriitorului, era tot aceeaºi pozã, încât dupã o
vreme, oamenii n-au mai ºtiut cum arãta scriitorul ai
cãror fani erau. Veneau mereu tineri, din ce în ce mai
tineri, entuziasmaþi de elogierea unui erou, slãvind
Mãnuºile ministrului, pe care o considerau în mod
unanim cea mai revoluþionarã carte. Bineînþeles cã n-
o citea nimeni. Cãrþile sfinþilor nu sunt fãcute ca sã fie
citite. Era romanul unei generaþii, care purta în creier
chipul condescendent al bãtrânului Pistol, devenit pe
nesimþite eroul scriitorilor debutanþi.

Dupã douãzeci de ani de la moarte, aproape cã
nimeni nu-ºi mai amintea cum arãtase adevãratul
autor al Mãnuºilor. Iar dupã încã zece, jumãtate dintre
fanii lui Lucian Pistol era convinºi cã bãtrânul cu
ochelari cenuºii scrisese cartea. El era creierul, el le
zâmbea din toate revistele, de pe ecranele
televizoarelor. El era autorul antologiilor de poezie ºi
arhitectul noii literaturi.

 Într-o zi de varã, Lucian Pistol se stinse din viaþã
ºi fu înmormântat cu fast pe aleea scriitorilor clasici,
din Cimitirul Bellu. Editorii îºi amintirã de Mãnuºile
ministrului:

- Uite ce tânãr era acum 30 de ani! ªi, ia te uitã!
Pe prima ediþie scrie cã e nãscut în 75!

- Aiurea! Cine-a lucrat cartea asta?
- Vreun dobitoc de-acum treiej de ani!
Aºa cã pe coperta ediþiei de lux fu lipitã pentru

totdeauna faþa fericitã a unui Lucicã, mulþumit cã viaþa
îi fãcuse pânã la urmã dreptate.

pot sã-þi spun, aºa, neoficial, cã eram oarecum
înrudiþi, n-am vrut sã se ºtie, eu sunt inspector vechi
aici, ºi, mã crezi ori nu, niciodatã n-am apelat, n-am
adus pe cineva... Eu sunt un om foarte corect. Iar
gândul la corectitudinea lui, în care credea deplin, îl
fãcu sã se simtã dintr-odatã fulg de nea, plutitor.

 Ziaristul nu pãrea sã punã la îndoialã
confesiunea, ceea ce i-a încãlzit urechile lui Lucicã
ºi pe neaºteptate l-a cuprins o dorinþã mare de
povestit. Au stat o orã pe terasã la  Viki.

Apoi, dupã ce-a apãrut interviul, cu poza lui
mare, color, au început sã-l tot caute. Ba de la
Evenimentul zilei, ba de la televiziuni. Iar Lucicã
simþea cã înfloreºte. El era cel care îl descoperise
pe Lucian Pistol, un bãiat capabil, dar care avea
nevoie de îndrumare.  Îl ºtia de mic. Era când o rudã
îndepãrtatã, când copilul de suflet, pe care îl adoptase
spiritual, atras de coincidenþa de nume. În sfârºit, ce
mai conta, el era creatorul din umbrã al tuturor faptelor
fãcute ori nefãcute de multregretatul scriitor.

ªi poate cã lumea l-ar fi uitat definitiv pe de-
funct dacã n-ar fi fost viul Lucian Pistol. Când interesul
ziariºtilor s-a stins, Lucicã a fãcut un club dedicat
memoriei marelui ºi inegalabilului mort. S-a zbãtut, a
fãcut rost de-un sediu, a iniþiat o revistã. A hotãrât ca
ziua de 22 septembrie sã fie una a comemorãrii
veºnice.

Cu timpul, ºi ura lui s-a stins, iar uneori se
gândea aproape cu duioºie la trupul cãzut în faþa unui
lift cenuºiu. Lucicã s-a dedicat cu totul fostului sãu
duºman. A fãcut o paginã de Internet cu numele lui,
a scris despre el ºi, pentru cã munca începuse sã-i
fie cunoscutã, în jurul sãu s-au adunat ºi alþi scriitori

Cristian Opriº
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Nu rostim în fiecare clipã
cuvinte memorabile, nu avem
zilnic revelaþii, nu participãm zilnic
la evenimente. Cotidianul nostru
se scaldã în balta cãlduþã a
banalitãþii.

ªi, totuºi, ne e greu sã trãim
fãrã aceste excrescenþe pertur-
batoare ale vieþii noastre de zi cu
zi. Vrând-nevrând, ele sunt pãrþile
vii ale trupului nostru scriitoricesc.
Cele pe care, dacã nu le avem,
spre a ne simþi întregi, trebuie
sã le inventãm. Le inventãm
falsificându-ne pe noi, falsificând
lumea în care trãim?

Greu de spus. Ceea ce e
sigur, din unghiul de vedere ce
ne intereseazã aici, e cã, pentru
scriitor, mai importantã chiar
decât confruntarea dintre bine ºi
rãu, dintre adevãr ºi fals, este
prezenþa sau - în lipsa lui -
producerea, fãrã întrerupere, a
evenimentului. Numesc eve-
niment ceea ce e susceptibil sã
reþinã atenþia, sã focalizeze
interesul, sã oblige, mãcar pentru
câteva clipe, sã gândeºti asupra
lui, sã solicite sau chiar sã
impunã formularea unei opinii. ªi,
mai ales, sã declanºeze o
emoþie.

Dar evenimentul nu e doar cel
ce e capabil sã nascã o
asemenea stare, ci ºi cel ce e în
mãsurã sã menþinã viu contactul
cu nucleul care a generat
interesul iniþial. Sã-l menþinã ºi,
eventual, sã-l potenþeze. Doar
cã, din acest punct de vedere, nu
e deloc important dacã
evenimentul are sau nu un izvor
precis, dacã are o sursã
identificabilã în realitate.
Descifrator de palimpseste
obscure ºi vânzãtor de vise,
scriitorul e, totodatã, un
receptacol imens în care stau
alãturi ºi bune ºi rele, ºi realitãþi
ºi mistere, ºi mituri ºi prozaice

 OGLINDA RETROVIZOARE

Inventând,
recuperând
 Vasile Igna

întâmplãri cotidiene. Întreaga
lume sãlãºluieºte înlãuntrul sãu.
De aceea, real sau imaginat,
orice eveniment este pentru
scriitor un nou eveniment. Chiar
ºi cel care se repetã, chiar ºi cel
care nu tulburã, nu zguduie, nu
provoacã. Prin simplul fapt al
apariþiei lui, orice nou eveniment
emanã o energie proprie, la
rândul ei generatoare a unui
confort sau/ºi disconfort
emoþional. Evenimentul e
ipostaza auroralã a emoþiei. Zorii
ei de ziuã.

Puþini creatori au ºansa
scriitorului. Scriitorul trãieºte pe
credit. El împrumutã mereu din
ceea ce a agonisit singur sau a
luat de la alþii, dãruind altora din
mult/puþinul sãu. Dar cum
suntem constanþi mai ales în
ceea respingem ºi foarte
schimbãtori în privinþa a ceea ce
dorim, e greu sã nu ne lãsãm
ademeniþi de cântecul unor
sirene întâmplãtoare, de glasul
lor prefãcut ºi insistent. Ca ºi rãul,
evenimentul e tenace ºi
fascinant, în timp ce, asemenea
binelui, non-evenimentul e umil ºi
ºters. Are asta vreo legãturã cu
scrisul?

Da, deoarece pentru a
produce emoþie suntem obligaþi
sã „înfãþiºãm”  evenimente. Ca
sã le putem înfãþiºa, trebuie sã
le producem. Adicã, sã le luãm
din lumea de lângã noi sau sã le
inventãm. ªi, înainte de orice, sã
ni le asumãm. Odatã asumate,
important nu mai este, cum
spuneam, dacã evenimentele
sunt reale sau inventate, ci doar
dacã ele sunt capabile sã ne
punã în acord cu noi înºine. Cu
alte cuvinte, dacã acestea pot sã
ridice  înaintea noastrã o oglindã
cât de cât fidelã, în stare nu doar
sã ne arate aºa cum suntem, ci,
mai ales, sã ne reconcilieze cu

destinele (obscure sau,
dimpotrivã, excepþionale)
numeroselor personaje care
trãiesc în noi. Restul nu e decît
voinþã ºi meºteºug.

În acest fel stând lucrurile, a
produce evenimente înseamnã,
de fapt, a avea forþa, ºtiinþa ºi
harul de a le recupera, a le
extrage dinlãuntrul nostru, de
acolo unde ele aºteaptã, ascunse
ºi încãpãþânate, o moarte
anunþatã. Asemenea bobului de
grâu ce urmeazã a fi aruncat în
þãrânã.

Dar a le recupera mai
înseamnã, totodatã, a le înzestra
cu darul vorbirii, al expresivitãþii,
al emoþiei. Sau, parafrazând
dictonul celebru al lui Juvenal, a-
i da circului pâinea pe care o
aºteaptã. Pâinea abia frãmântatã
ºi, încã necoaptã, a cuvântului.

Inventând/recuperând eve-
nimente, inventãm/recuperãm
emoþii, fraternizãm cu cititorul,
dar ºi cu necunoscutul ºi
imprevizibilul din noi. Încetãm
sã mai fim mizantropi, încetãm
sã mai fim laºi, îndrãzneþi sau
generoºi. Scriind, ne lãsãm duºi
de apa când mai molcomã,
când mai învolburatã a eve-
nimentului (id est, a vitalului), de
imprevizibilele ei meandre ºi
cataracte. Dupã care, ne
ridicãm privirea spre vârful
înzãpezit ºi ,  vai,  pl in de
ascunziºuri,  obscuritãþ i  ºi
grohotiº, al textului, ca spre o
crisalidã impenetrabilã, unde
(cine ºt ie?) stau ascunse
mlãdiþele firave ale emoþiei, ale
comuniuni i  ºi  consolaþiei.
Sãpãm, afânãm, tãiem ramuri
nefolositoare, plivim  buruienile
ºi ierburile rele. Numãrãm pe
degetele de la o mânã clipele
de graþie ºi ploile dãtãtoare de
rod. Tragem pe roatã nopþile de
insomnie ºi ridicãm de pe ochi
ceaþa umedã a  îndoielii ºi
resemnãrii. Scriem.

ªi ne amãgim, încã o datã, cã,
crescute din solul  ambiguu al lui
pseudo, eliberate de poverile
iluziei ºi omnipotenþei, cuvintele
pot prinde rãdãcini noi ºi, de ce
nu, pot aprinde flacãra minusculã
a încrederii ºi speranþei. Arzând
ca un covor de pãpãdie în lumina
unei amieze pascale.
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O CASÃ MARE

În una din cãrþile mele
mã dezbrac,
în alta iau masa de prânz,
în a treia dorm
pânã dimineaþa târziu,
în a patra urc muntele,
în a cincea sunt roatã de foc!
Încã n-am scris-o
pe aceea unde voi muri,
ea va fi de piatrã
ºi se va deschide
doar la auzul
suspinului tãu

GOLEM

Motto:
„Te implor: vino la Catedrala din Hradschin la
ora cinci astã searã!”
                                         Gustav Meyrink

Am venit la tine sã te întreb ce viseazã un orb,
dar n-am îndrãznit,
am venit la tine sã-þi arãt pata
de pe plãmânul meu drept,
ca sã-þi treci degetele peste lumina ºi umbra
de pe filmul negru ca o eºarfã de corsar,
dar n-am îndrãznit,
am venit la tine sã te scot
în grãdina abia înfloritã,
dar n-am îndrãznit!
Multã vreme dupã aceea
n-am mai venit, pânã azi,
când mã chemi tu, nu ºtiu de ce,
dar voi fi acolo, la poartã de miazãzi
a Catedralei,
sub îngerul de piatrã
al cãrui cap de abia se mai þine
pe umeri.

VOM LENEVI PE TERASELE CAFENELELOR

Toate se duc în mama lor, uitarea!
ªi-n tatãl lor, viermele!
Din al nouãlea cer nu se cade, beþivanule,
tu cel ce strigai azi-dimineaþã
„daþi-mã porcilor sã mã mãnânce,
pe mine, pãcãtosul burgund!”
Nu se cade ºi asta nu-i o veste fericitã,
pentru cã s-a zis cu libertatea
de-a bate animalele, Acolo,
s-a zis cu cerceii în buric
ºi cu folosirea candorii
dupã bunul tãu plac!
Aºa cã mai bine vino ici lângã mine,
la Vila Nova de Gaia,
pe malul oceanului

sã lenevim pe terasele cafenelelor
ºi sã ne culcãm sub magnolii!

CÂNTECEL

                  I
Pe un deal o moarã  de vânt
ºade cu ochii-n pãmânt.
Ca sã sclipeascã pe dinafarã
albinele au dat-o cu cearã,
aripa ei îndoitã în cruce
între nadir ºi zenit se rãsuce
seamãnã aerul ºi iute-l saltã
sã nu se-adune întreolaltã!
Crescute din stâncã ºi trase în tinã,
picioarele ei au prins rãdãcinã,
piatra cea mare murmuru-ºi spune
sub buzele pietrei mici ºi nebune!
Ah, o iubesc ºi, ah, ea o ºtie,
moara de vânt cu-n cãlcâi de tãmâie!

                  II
Umbra cea micã ºi umbra cea mare
stau împletite pe lumânare,
cât a fost stearpã ca lemnul de fus
umbrele s-au urcat pânã sus.
Cunoºteau bine ceara ºi aþa
cum se cunosc moartea cu viaþa!
Când s-a aprins într-o zi de la soare,
întâi a cãzut umbra cea mare!
De pe turnul ei s-a desprins ºi-n cãdere
a intrat în pãmânt de durere.
Umbra cea micã, mai înþeleaptã,
a lunecat treaptã cu treaptã
cu gândul sã umble cale întinsã
pânã la altã umbrã ne-aprinsã.

ZILNICÃRII

Dinspre Soare Rãsare s-a arãtat dintr-odatã
o lecticã mare, îmbrãcatã-n mãtãsuri
ºi-n perdele de toate culorile,
dusã pe umeri de doisprezece arapi
negri ca funinginea, cu ochii albi ca albuºul.
ªi-n urma ei regi ºi prinþi,
episcopi, lume bogatã, ostaºi mulþi
ºi popor beznã!
Veneau agale pe drumul lat ºi prãfos,
strãjuiþi de câmpuri cu iarbã arsã,
în deplinã tãcere, doar pãsãrile murmurau pe cer
ºi norii umblau desculþi pe deasupra.
În lecticã, dupã perdea,
într-un jilþ de aur
cu spãtar din oglinzi de Brabant,
ºedea o furnicã rece ca rãcoarea,
pe-o frunzã de cimbru verde,
rezematã de subsuori de alte douã mai mici,
înaripate ºi la fel de tãcute.
Furnica aceea era împãrãteasa lumii noastre
ºi toþi cei din alai o slãveau
deºi n-o vãzuserã niciodatã,

Marcel Mureºeanu – 70
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iar acel alai era roiul ei
ce fugise de la împãrãteasa bãtrânã
luând cu el obiceiul de-a se închina.
Ea îºi pregãtea cuvântarea cãtre mulþimi,
hotãrâtã sã-ºi arate chipul
ºi sã înfigã în þãrânã
þãruºul unui nou început.
În vremea asta, pe toate cerurile
pe toate pãmânturile ºi-n toate lumile
înaintau astfel de convoaie
iar Dumnezeu le lãsa sã umble nomade
din loc în loc, se însãmânþeze cu oasele lor
Universul,
ca El pe urmã sã punã iarbã deasupra lor
ºi s-o lase sã creascã în sãlbãticie.

EA

O cârtiþã neagrã trece prin somnul meu negru.
O cârtiþã albã trece prin somnul meu alb.
O cârtiþã roºie trece prin somnul meu roºu.
O cârtiþã galbenã aºteaptã somnul meu galben,
ce nu mai vine!
Celelalte n-o lasã sã treacã prin somnul lor.

FERICIRILE

Nu existã bãrbaþi frumoºi!
Nu existã femei urâte!
Stau la umbrã, sub un stejar,
cu viteza luminii!
Din munþi coboarã oi mãrunte
cu clopote alãmite.
Malul din dreapta, al râului,
rupe petalele margaretei:
sã mã prãvãlesc, sã nu mã prãvãlesc?!
cântã el.
Nu clocoteºte vãzduhul,
nu se adunã sunete multe.
Se goleºte pieptul de aer,
se umple pieptul de aer!
Fericit creierul acestui piept!
Fericit eºti tu, brotãcelule,
cel ce uzi scutecele brusturelui!

Eugeniu Nistor

VIAÞA, CA AVENTURÃ CONTINUÃ
Celor rãtãciþi prin labirinturi

Cei care au lumina în sânge, sã vinã cu noi -
ne vom prinde de mânã, ne vom îmbrãþiºa
ºi vom cãlãtori pânã departe pe spinarea
pãmântului,
ne vom plimba pe sub grinzile cerului
prin cele mai bãtrâne oraºe-ale lumii
ºi, cu toate cã niciodatã nu vom ºti unde suntem,
vom gusta pânã la capãt din fructul acela ciudat
din care se naºte mereu pasiunea pentru
labirinturi...
Cei care au misterul în sânge, sã vinã cu noi -
vom cãlãtori peste mãri ºi peste þãri,
peste munþi ºi pãduri, peste râuri ºi valuri de
iarbã,
peste metropole ºi burguri strãvechi -
vom cãlãtori pânã ne vor sângera tãlpile,
pânã ni se vor toci oasele,
pânã ni se vor usca ochii,
pânã când inimile noastre vor bate, în piept,
mai rar decât timpul la începutul magic al lumii...
Acolo, printre ruinele anticei Rome,
printre monumentele Vienei ºi ale Parisului,
lângã genunchii reci ai turnului Eiffel,
pe întortochiatele ºi arcuitele strãzi din
Strassburg -
am avut cel mai clar sentimentul
cã libertatea nu-i altceva decât zefirul tainic
din celulele fiinþei noastre -
cele care ne îndeamnã mereu
sã credem în Viaþã ca într-o aventurã continuã!
Voi, cei care aveþi lumina ºi misterul în sânge,
veniþi dupã noi - dar sã luaþi aminte: tot ce vã
putem promite acum este cã vom cãlãtori mult,
cã vom rãtãci ziua ºi noaptea, pânã când, într-un
târziu, ne vom întâlni cu noi înºine - liberi ºi
sinceri ºi visãtori, sub vastitatea frãgezimilor
cosmice!

Cristian Opriº
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Dupã aproape douã luni în
care manifestãrile culturale
româneºti s-au succedat într-un
ritm intens în Normandia, mã simt
oarecum descumpãnitã acum,
când mi se cere sã transform

verva întâmplãrilor în cuvinte.
Evenimentele la care am
participat au fost atât de
numeroase, încât simpla lor
înºiruire ar putea umple pagini
întregi. Credeam deci cu naivitate

În mai ºi iunie 2008  avut loc în Normandia, Franþa, festivalul „Insolite Roumanie” organizat de
asociaþia Balkans-Transit din Caen. Este vorba despre a cincea ediþie a unui festival intitulat
„Primãvara balcanicã”. Invitaþii din anii precedenþi au fost Bosnia-Herþegovina în 2000,  Albania
în 2002, Grecia în 2004 ºi Bulgaria în 2006.

Un festin cultural
 Monica Salvan

cã textul se va scrie aproape de
la sine. Însã tocmai bogãþia
aceasta mã face sã ezit. Ce-a
însemnat perioada aceasta? Ce
sã aleg din ceea ce a pãstrat me-
moria?

Nu sunt un simplu spectator
care sã dea seama, luând puþinã
distanþã, de emoþiile sau de
decepþiile lui estetice. Nu am
ochiul „naiv” al unui occidental
dornic sã descopere câte ceva

despre Estul Europei… Trebuie
sã recunosc cã, dacã m-am
implicat cu atâta entuziasm în
cele petrecute, este pentru cã
festivalul acesta îmi întindea o
oglindã identitarã pe gustul meu,
dacã nu chiar o oglindã
narcisiacã. Într-un fel sau altul,
invitaþii îmi vorbeau despre mine,
despre trecutul meu. Recunosc
deci cã am trãit venirea a atâtor
artiºti români la Caen, oraº în
care locuiesc de câþiva ani, ca pe
un fel de miracol. Dintr-o datã
posibilitatea unei sinteze
culturale, atât de greu de obþinut
printr-un pur demers intelectual,
mi-a devenit apropiatã ºi clarã.
Din punctul meu de vedere
lucrurile s-au petrecut cu o vitezã
incredibilã. Întâlniri literare, piese
de teatru, spectacole muzicale,
expoziþii, conferinþe, filme...
Laurent Porée, aflat deja la al
cincilea festival consacrat unei
þãri balcanice, reuºise sã
convingã un numãr important de
parteneri culturali sã gãzduiascã
invitaþi din România. Am trãit
simultan în cele douã þãri ale
mele, într-un soi de euforie...
Eram ºi invitatã ºi gazdã, iar locul
meu între douã culturi cãpãta în
sfârºit un rost.

*
O sã încep cu închiderea

oficialã a festivalului „Insolite
Roumanie” în 11 iunie 2008. Cred
cã tabloul compozit al acestei seri
e destul de caracteristic pentru
spiritul festivalului. Ea s-a
petrecut într-un decor fascinant
în apropiere de Caen, la IMEC
(Institut Mémoire de l’Edition
Contemporaine), o fostã
mãnãstire care adãposteºte
arhive ale unor scriitori ºi ale unor
edituri din Franþa. Aici era
programatã mai întâi o masã
rotundã având ca temã „scriitorii
români de expresie francezã”, la
care au fost invitaþi Dumitru
Þepeneag ºi Rodica
Draghincescu, în prezenþa
universitarei Georgiana Lungu-
Badea din Timiºoara. Mai oficiau,
bineînþeles, directorul literar al
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instituþiei, Albert Dichy, un critic
literar parizian, Jean-Marc
Adolphe, ºi Hugues Labrusse, un
scriitor care este ºi preºedintele
unei asociaþii caenneze înfrãþite
(dupã febra evenimentelor din
1989) cu Reºiþa. A urmat apoi un
spectacol al grupului Iza din
Maramureº undeva în grãdina
fostei mãnãstiri, o prezenþã
aproape irealã în aceste locuri...
ºi prilej pentru Dumitru Þepeneag
de a spune mai târziu, într-un
registru ironic-provocator, cã
muzicienii ºi dansatorii au fost de
fapt punctul forte al serii. Alt ele-
ment de atracþie: o masã de
inspiraþie româneascã pregãtitã
de bucãtarii de la IMEC. Vinul
bun ºi bucatele delicioase fac
adesea parte din farmecul întâl-
nirilor organizate de aceastã
instituþie de altfel elitistã...

ªtiu sigur, totuºi, în ce mã
priveºte pe mine ºi pe cei câþiva
prieteni români cu care am
participat la acþiunile din cadrul
festivalului, cã nu nevoia de
mondenitate ne-a dat elanul de
a ne implica. Ca spectatoare, am
simþit adesea ce beneficã este
posibilitatea de a „ezita” între
opiniile estetice construite în
însingurare ºi cele hrãnite de
schimburile de pãreri. Mi-am
reapropriat de exemplu ºi prin
privirile celorlalþi expoziþia Danei
Cojbuc intitulatã „Remake”, o
serie de fotografii pe care le
percepusem iniþial prin grila de
lecturã a propriei mele copilãrii:
personajele sunt sãteni care
pozeazã, în aceleaºi ipostaze
impuse, la un interval de câþiva
zeci de ani, într-o confruntare de
imagini care face vizibilã trecerea
timpului.

L-am auzit recent, tot la IMEC,
pe un scriitor algerian vorbind
despre „festinurile exilului”,
antifrazã prin care Malek Alloula
desemna puþinãtatea ocaziilor de
a se bucura de savoarea
mâncãrurilor copilãriei, ºi, în sens
metaforic, dificultatea de a fi în
armonie cu înþelesurile lumii când
te înstrãinezi prea mult de
rãdãcini. Aº zice cã festivalul
„Insolite Roumanie” mi-a permis
sã trec de la un îndelungat post
simbolic, în care reperele
societãþii mele de origine

deveniserã marginale, la un
adevãrat festin cultural...

De la pozã la complexitatea
unei culturi vii

Anul acesta se împlinesc zece
ani de când m-am instalat în
Franþa. Prima mea tendinþã,
naturalã poate, a fost sã mã
integrez în noua mea þarã, con-
form înþelepciunii populare ºi
discursului dominant care
devalorizeazã diferenþa ºi
încurajeazã supunerea la reguli.
N-aº ºti sã explic prea bine ce
înþelegeam concret prin

integrare, însã rezultatul a fost cã
m-am simþit destul de repede o
fiinþã fãrã trecut, dezlegatã de o
parte din firele afective care dau
sens existenþei. Îmi aduc aminte
de ameþeala care m-a cuprins
într-o zi când, scotocind prin
geanta prea încãpãtoare, am dat
peste un bileþel pe care notasem
numãrul de telefon al unei
prietene din Nãsãud, cu o varã
în urmã. Mi se pãrea cã lucrul
acesta se întâmplase în altã
viaþã. Cu siguranþã cã meseria de
profesoarã, pe care am ales-o
aici destul de repede, mi-a
convenit pentru luxul pe care mi-
l permitea datoritã vacanþelor –
acela de a redeveni din când în
când ardeleancã. De a mã
întoarce „acasã”. Am trãit o
vreme în felul acesta în

compartimente temporale
distincte, între viaþa câºtigatã în
Franþa ºi recompensa
întoarcerilor în România. „Vã
simþiþi mai mult româncã sau mai
mult franþuzoaicã?”, m-a întrebat
recent o elevã, dupã discuþii
despre apartenenþa identitarã
(provocate într-una din clasele la
care predau nu de festivalul
Insolite Roumanie, ci de meciul
de footbal Franþa – România).
Am început sã construiesc o
punte între cele douã lumi în
urmã cu câþiva ani, când am
transformat recenta mobilitate a
românilor în Europa în obiect de

studiu în cadrul unui doctorat. Am
cãlãtorit cu autocarul între Paris
ºi Bucureºti, ºi mai adesea între
Paris ºi Cluj, cãutând sã înþeleg
din discuþiile cu ceilalþi cãlãtori ce
înseamnã sã trãieºti în douã
societãþi diferite ºi care sunt
tensiunile care se ivesc din
confruntarea a douã modele de
socializare.

Am descoperit existenþa
asociaþiei Balkans-Transit ºi
interesul lui Laurent Porée pentru
þãrile balcanice abia în mai 2007
la cinematograful Lux din Caen,
dupã proiecþia filmului „Legãturi
bolnãvicioase” de Tudor Giurgiu.
Erau prezente acolo Cecilia
ªtefãnescu, autoarea romanului
care se aflã la originea filmului,
ºi Laure Hinckel, traducãtoarea
sa în limba francezã.
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Rãmãsesem împreunã cu alþi
spectatori sã gustãm specialitãþi
româneºti pe care douã familii
franco-române le pregãtiserã la
cererea lui Laurent Porée. Am fost
bucuroasã sã-i întâlnesc pe
Cãtalina ºi pe Dragoº, cu care de
atunci am devenit prieteni ºi am
tot pregãtit cot la cot bunãtãþi mai
mult sau mai puþin reprezentative
pentru þara noastrã... Am aflat cu
ocazia aceasta cã era vorba doar
despre un preambul – din lumea
literarã mai fusese invitat Stefan
Agopian, iar în anii precedenþi
Simona Popescu ºi Dan Lungu -
ºi cã majoritatea acþiunilor
consacrate României urmau sã
aibã loc în 2008. A fost pentru
mine un soi de revelaþie.
Bineînþeles, nu era prima datã
când un francez cu spirit de
iniþiativã se arãta interesat de o
colaborare cu România. De multe
ori însã lucrurile erau dez-
echilibrate, ele cãdeau într-un
soi de asistenþã socialã condes-
cendentã sau, dimpotrivã, într-un
interes nostalgic pentru o þarã
desuetã ºi folcloricã, prea
asemãnãtoare cu cea pe care o
promovau comuniºtii înºiºi în
vremea în care exacerbarea
sentimentul naþional era menitã
sã compenseze umilinþele
cotidiene. Demersul lui Laurent
Porée era diferit, el venea din
dorinþa de a descoperi ºi de a face
cunoscutã în Franþa diversitatea
culturii române. Era evident cã nu
intenþiona sã le cearã invitaþilor sãi
sã pozeze pentru instantanee de
carte poºtalã. „Insolite Roumanie”
nu desemna vreo Românie
pitoreascã, ci o þarã a
constrastelor ºi a tensiunilor între
epoci ºi viziuni.

Câteva reacþii ne-au fãcut sã
constatãm de altfel destul de
repede cã într-o logicã festivistã
acest lucru putea sã fie o sursã
de frustrare ºi de jenã identitarã.
Pentru unii dintre compatrioþii din
Caen, opþiunile organizatorului
acestor manifestãri artistice erau
problematice tocmai pentru cã
arãtau o culturã vie, dincolo de
cliºee. Reflexele tenace, do-
bândite probabil în vremuri care
glorificau apartenenþa la o
comunitate omogenã, deveneau
din nou active; creaþiile artistice

ar fi trebuit sã fie în primul rând
cãrþi de vizitã ale unei Românii
impecabile, fabricatã anume
pentru ochii occidentalilor.
Laurent Porée a simþit uneori
nevoia de a se justifica, de a
convinge, însã a rãmas fidel
proiectului sãu iniþial.

Mozaic festivalier

Dar sã încerc sã construiesc
un mozaic al evenimentelor din
2008. Voi alege soluþia cea mai
simplã, ºi anume sã vorbesc
despre acþiunile la care am putut
eu însãmi participa. Revãd
efervescenþa din lunile martie ºi
april ie, când oraºul Caen
începuse sã fie împânzit de afiºe
anunþând „România Insolitã”. O
mânã de oameni – Laurent
Porée, Dana Cojbuc, asistenta lui
în perioada aceasta, ajutaþi de o
stagiarã ºi câþiva benevoli
recrutaþi dintre prieteni urmau sã
distribuie programul în toate
locurile care dau vizibilitate
acþiunilor culturale: biblioteci,
teatre, cinematografe, cafenele,
comercianþi de cartier. Aceasta
este una din lecþiile pe care le-
am primit de la asociaþia
Balkans-Transit: se pot construi
acþiuni culturale de anvergurã
chiar ºi în condiþii de fragilitate
financiarã.

Festivalul a început pe 2 mai
2008 cu o piesã de teatru care
abordeazã întâlnirea cu Oc-
cidentul într-un registru dramatic:
„Fuck you Eu.ro.Pa!” de Nicoleta
Esinencu, în traducerea Mirellei
Patureau. O bunã introducere
tematicã deci. Tânãra regizoare
Alexandra Badea a optat pentru
un artificiu care evocã dislocarea
identitarã a personajului, sfâºiat
între un Est dãrâmat ºi un Vest
radical diferit de cel visat. O
camerã de filmat se interpune
între actriþã (Mãdãlina Constantin)
ºi public, astfel încât prezenþa
fizicã a acesteia se dispersea-
zã în imaginile multiple proiectate
pe un ecran. Chiar atunci când
spectacolul nu reflectã direct
experienþa spectatorului, violenþa
întrebãrilor suscitate de
restructurarea viziunii despre
lume are cu siguranþã doza ei de
eficacitate.

Unul dintre momentele
privilegiate a fost expoziþia lui Dan
Perjovschi „Can’t stop drawing
you”, realizatã în rezidenþã la
Artoteca din Caen. Numeroºii
spectatori veniþi sã vadã desenele
fãcute pe pereþii albi ai unei sãli
imense au putut sã citeascã nu
doar viziunile grafice ale artistului
despre lumea contemporanã în
general, ci ºi „mesaje” specifice
despre Franþa, Normandia sau
Caen. Artistul impune o
schimbare a sensului privirii:
spectatorii descopereau modul în
care erau ei înºiºi percepuþi. Doi
tineri editori din Paris sosiþi la
Caen special pentru a vedea
aceastã expoziþie mi-au vorbit cu
entuziasm despre creaþia lui Dan
Perjovschi ºi despre intuiþiile
acestuia legate de evoluþia artei
contemporane – care se
manifestã între altele prin suportul
efemer pe care îl alege.

Expoziþia lui Andrei Pandele
„Bucureºti: fotografii interzise ºi
imagini personale” pare sã fi intrat
în rezonanþã cu imaginarul
francez despre România – ea a
atras aproape zece mii de
vizitatori. Interesul pe care l-a
stârnit se datoreazã fãrã îndoialã
ºi ecoului peste timp pe care l-a
avut mediatizarea evenimentelor
din 1989 de cãtre televiziunile
occidentale. Revoluþia transmisã
în direct figureazã adesea printre
cele câteva referinþe pe care unii
francezi le au despre România.
Nu e greu de închipuit cã
fotografiile lui Andrei Pandele au
provocat curiozitatea ºi au propus
poate chiar rãspunsuri la unele
întrebãri. Inaugurarea acestei
expoziþii a coincis de altfel cu
deschiderea oficialã a festivalului
în biserica Saint-Georges (fost loc
de cult devenit spaþiu de expoziþii
ºi întâlniri culturale) din curtea
Castelului din Caen. Prezentã cu
aceastã ocazie, Magda Cârneci a
vorbit despre scepticismul sãu
iniþial faþã de un proiect cultural
de asemenea anvergurã, lucru
care nu a împiedicat-o însã sã
acorde prin ICR Paris un sprijin
considerabil festivalului. Am mai
aflat cu ocazia aceasta cã
primarul actual al oraºului, un
simpatizant al României ºi unul
din cei care au facilitat obþinerea
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fondurilor necesare pentru festi-
val, a fãcut parte din una din
primele expediþii umanitare în
România, dupã ce un grup de
francezi din Caen a creat în 1990
asociaþia de înfrãþire cu Reºiþa,
despre care am vorbit mai sus.
Primarul a evocat cu umor vizita
lor de atunci în România, spre un
Est prea puþin cunoscut, ale cãrui
drumuri desfundate deveneau de-
a dreptul neprietenoase dacã
întâmplarea fãcea sã ajungi în
România dupã cãderea serii.

Mi-ar trebui pagini întregi sã
vorbesc pe îndelete despre
întâlnirile literare care s-au
succedat ºi la care am asistat –
au venit în Normandia - Gabriela
Adameºteanu, Letiþia Ilea, Dan
Lungu, Linda Maria Baros... Sau
despre cele la care aº fi vrut sã
asist, însã pentru care mi-ar fi
trebuit darul ubicuitãþii: tot în
cadrul festivalului au fost invitaþi
la Institutul Cultural Român din
Paris - Ruxandra Cesereanu,
Florina Ilis ºi Florin Lãzãrescu.
Enumerarea aceasta grãbitã (ºi
pe deasupra incompletã)
estompeazã din pãcate
importanþa acestor evenimente,
însã ea lasã cel puþin sã se
întrevadã bogãþia programului. Sã
mai adaug cã în 24 ºi 25 mai au
debarcat la Salonul de carte din
Caen o mulþime de scriitori
români. Unii dintre ei – e vorba
despre Magda Cârneci, Simona
Popescu, Stelian Tãnase, Lucian
Dan Teodorovici – au participat la
o masã rotundã consacratã
evoluþiilor din literatura românã
actualã, dezbatere în care au
intervenit ºi jurnalista Anne
Madelain ºi traducãtoarea Laure
Hinckel. Într-un loc rezervat spe-
cial descoperirilor literare ºi
culinare, Sanda Niþescu a vorbit
despre cartea sa „Un fir de mãrar
ºi cerul albastru”. În general,
pentru ca întâlnirile sã fie
conviviale, Laurent ne solicita
adesea pe câþiva dintre noi sã
aducem „specialitãþi româneºti”.
Sarcinã inevitabilã prin urmare la
prezentarea cãrþii Sandei Niþescu.
Nu am avut inspiraþia ºi nici timpul
sã o folosim drept ghid. Am
experimentat însã direct
ancorarea senzorialã în copilãrie,
scoþând la ivealã, în ce mã

priveºte, reþete de-ale mamei pe
care pânã atunci le aveam cu
mine mai mult din nostalgie decât
din motive concrete. Ca sa revin
la Salonul de carte temporar
invadat de români, am fost
martorii unei scene amuzante în
compania Doinei Ioanid, a lui
Florin Iaru ºi a cameramanului
George Tuicã; gãsisem locuri pe
o terasã însoritã ºi plinã de lume
în curtea castelului din Caen. Fata
care a venit sã ne serveascã – ºi
pe care o cunoºteam - ºi-a
exprimat brusc obida în limba
românã. Reacþiile gãlãgioase ale
grupului, care se voiau un antidot
împotriva stresului, nu s-au lãsat
aºteptate...

*
Am scris despre „Insolite

Roumanie” din punctul de vedere
al unui român instalat în Franþa,
fãrã sã mã întreb care a fost
impactul acestor evenimente
asupra publicului francez. Cifrele
pe care le-a obþinut Laurent Porée
de la diverºii parteneri ai
festivalului îndeamnã la optimism:

acþiunile propuse de asociaþia
Balkans-Transit au reuºit sã
atragã aproape treizeci de mii de
spectatori. ªtiu însã cã România
este în continuare un subiect prea
puþin familiar pentru francezi.
Poarta deschisã spre cultura
românã a stârnit cu siguranþã
curiozitatea, însã interesul acesta
incipient riscã sã se disperseze
sau pur ºi simplu sã se stingã în
lipsa unei continuitãþi.

Ca sã rãmân totuºi într-un
registru optimist, poate cea mai
frumoasa înþelegere a acestei
efervescenþe europene a venit,
fãrã legãturã directã cu festivalul,
de la secretara ºcolii unde lucrez
ºi care iese anul acesta la pensie.
Întâmplarea face cã în aceeaºi
ºcoalã soseºte din septembrie o
nouã profesoarã de francezã
originarã din România. „Incredibil,
nu?”, mi-a spus ea arãtându-mi o
fiºã cu numele compatrioatei
mele. „Începe sã se simtã
deschiderea graniþelor europene,
ºi din pãcate eu nu voi mai fi aici
sã mã bucur de asta...”
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- Domnule Profesor,
conduceþi de ani buni Clinica de
Chirurgie Cardiovascularã din
cadrul “Institutului Inimii” din Cluj-
Napoca. Au fost momente când aþi
regretat cã aþi plecat din
Bucureºti? Vã pun aceastã
întrebare ºtiind cã în atmosfera
spiritualã a Capitalei s-a petrecut,
de fapt, ºi formarea Dum-
neavoastrã sub raport profesional
ºi uman. Cum v-aþi acomodat cu
mediul clujean? ªi ce sentimente
v-au încercat aicea printre
ardeleni, cum ar fi spus, pe
vremuri, un cunoscut poet?

- Mã întrebaþi dacã vor fi
existat momente în care sã fi
regretat venirea mea la „Institutul
Inimii” din Cluj. ªi vã rãspund cã
nu ºtiu sã fi cãzut într-un
asemenea impas sufletesc, cu
atât mai mult, cu cât, pentru a
pune pe picioare o Clinicã de
Chirurgie Cardiovascularã, era
nevoie, mai cu seamã în primii ani,
de prezenþa mea, zi de zi ºi ceas
de ceas, în aceastã clinicã.

Pe de altã parte, nu a fost ºi nu
este nici o deosebire între
Bucureºti ºi Cluj din punct de
vedere profesional, pentru cã ºi
într-o parte, ºi în alta, practicãm
aceeaºi activitate medicalã:
chirurgia cardiacã.

Cum m-am acomodat cu
mediul clujean? Nu uitaþi cã ºtiu
cum sunt ardelenii, tatãl meu fiind
din Fãgãraº. Aºa cã provin dintr-
o zonã în care a existat mereu o
mare toleranþã între etnii. ªi, dacã
vom privi fãrã prejudecãþi lucrurile,
vom constata cã educaþia în acest
sens a populaþiei româneºti s-a
datorat în bunã parte saºilor care
s-au aºezat în multe dintre satele

Prof. Dr.
Mircea Bârsan

Valori românesti

din Þara Fãgãraºului. ªi, cum nu
sunt un om conflictual, e de la sine
înþeles cã, aicea printre ardeleni,
mã simt, de fapt, ca acasã.

- Fiindcã v-a fost dat sã
cunoaºteþi din interior cele douã
mari centre medicale, v-aº ruga sã
stãruiþi puþin asupra lor ºi sã arãtaþi
ce le apropie în planul
preocupãrilor ºtiinþifice, dar ºi ce
le deosebeºte sub unghiul mai
pragmatic al vieþii de zi cu zi? Am
în vedere, desigur, climatul socio-
profesional, ca ºi relaþii le
interumane, care iºi pun amprenta
inevitabil asupra unei instituþii,
conferindu-i distincþie ºi relief.

- Nu ºtiu dacã-i foarte mare
diferenþa între  Bucureºti ºi Cluj din
punctul de vedere al profesiei de
doctor. Poate Bucureºtiul e mai
mare, distanþele între spitale sunt
mai mari, te întâlneºti mai rar cu
colegii din alte spitale. Dar existã
un mod de reacþie diferit între
Bucureºti ºi Cluj. În Bucureºti,
lucrurile se petrec mult mai
repede, mai activ, mai agresiv,
câteodatã, verbal – ºtiti
dumneavoastrã  la ce mã refer.
Ardelenii,  în general, dar ºi cei
care fac parte din lumea medicalã
clujeanã, sunt mai liniºtiþi, mai
calmi, gândesc mai mult…
Spitalele bucureºtene sunt lângã
Guvern ºi Ministerul Sãnãtãþii, ºi
de acolo, din interiorul lor, se
recruteazã administraþia reþelei
sanitare. ªi atunci,nu e de mirare
cã ºi dotarea spitalelor e mai bunã
în Bucureºti decât la Cluj. În rest,
preocupãrile ºtiinþifice sunt cam
aceleaºi.

- S-a vorbit, ºi cred cã pe

bunã dreptate, despre ºcolile de
medicinã care s-au conturat la noi
între cele douã rãzboaie mondiale,
fiecare mare centru universitar
fiind ilustrat în epocã de mari
personalitãþi. De alfel, în jurul
acestora se creeazã mai
întotdeauna ºi condiþiile necesare
pentru a se modela în timp acele
energii spirituale, care pot duce
mai departe eforturile
predecesorilor. Cum stã azi, în
aceastã privinþã, ºi Clujul, ºi
Bucureºtiul?

- Aicea-i puþinã filosofie.
Bucureºtiul, din punct de vedere
chirurgical, a avut o personalitate
extraordinarã, care s-a chemat
Hortolomei, ºi care, în spitalul
Colþea, între cele douã rãzboaie
mondiale, dar ºi puþin dupã aceea,
dupã al doilea rãzboi mondial, a
creat, a separat ºi a dezvoltat
disciplinele chirurgicale. Adicã, din
chirurgia generalã, cum se
practica pe vremea aceea, s-a
desprins urologia, chirurgia
cardiacã, s-a desprins anestezia.
ªi, deºi nu este aºa de apreciat ºi
nu e pomenit prea des, Hortolomei
a fost o personalitate incredibilã a
lumii româneºti, nu numai
bucureºtene. În Ardeal existã
Haþieganu, care a fãcut ºcoala
medicalã româneascã ºi care în
Cluj e des pomenit. Deci, memo-
ria titanilor medicali e mai
prezentã în Cluj decât în
Bucureºti. Acolo se cam uitã
lucrurile.

Dar asta-i istorie. Medicina
româneascã nu trebuie sã se mai
bazeze pe istorie. De la nivelul
medicinei pe care o practicau
Hortolomei ºi Haþieganu, medicina
româneascã este cu totul altceva
la ora actualã. Aceºti mari
profesori au creat caractere ºi au
educat doctori tineri. ªi acest lucru
ar trebui sã-l înþeleagã lumea. Dar,
din punct de vedere tehnic,
medicina a facut un salt enorm.
Vedeþi numai câte aparate ºi câte
utilaje se folosesc la ora actualã
pentru diagnostic ºi tratament. Pe
vremea lui Hortolomei ºi
Haþieganu, se putea vorbi de o
culturã medicalã. Aceºti profesori
aveau un simþ clinic extraordinar.
Diferenþa-i mare, din punct de
vedere tehnic ºi al saltului care s-
a produs. Dar, din punct de vedere

De vorba
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educaþional, pentru tinerele
generaþii de doctori, atunci, pe
timpul acelor mari profesori, era,
într-adevãr, climatul potrivit
formãrii lor.

- V-ar deranja acum dacã v-
aº ruga sã vã opriþi asupra formãrii
Dumneavoastrã ca medic ºi om ºi
sã vã raportaþi, fie ºi fugar,
devenirea la climatul istoric, spiri-
tual ºi moral în care ea s-a
circumscris prin ani? Ar fi, indirect,
ºi o invitaþie de a ne dezvãlui cu
ce gânduri aþi pornit în tinereþe la
drum, dar ºi de a vã evalua, din
perspectiva clipei de faþã,
împlinirile ºi neîmplinirile, dacã e
sã ne gândim cã universitarul ºi
medicul Mircea Bârsan nu va fi
rãmas neatins de rãutãþile lumii
prin care a trecut.

- Eu nu mã vait niciodatã.
Dar sã luãm cu începutul între-
barea dumneavoastrã. Eu am
fãcut liceul în Bucureºti, la
Colegiul Sf. Sava, cum i se spune
acum, Liceul “Nicolae Bãlcescu”
- cum se chema, pe vremea
aceea, Liceul Nr.1- la secþia realã,
ºi nu la secþia umanistã. Nu cã mi-
ar fi plãcut mai mult, dar fiindcã
mi s-a pãrut mai legatã de lumea
anilor `60. Orientarea spre
medicinã sau decizia de a face
medicina am luat-o în ultimele luni
ale clasei a XI-a – noi am fãcut
numai 11 clase pe vremea aia.
Fiindcã m-am îmbolnãvit ºi am
lipsit de la niºte ore de
matematicã, unde nu ºtiu ce
prostii invãþam, când am revenit,
nu le-am mai priceput. ªi mi-am
zis cã nu pot sã mã duc sã dau
examen de intrare la Politehnicã.
Cum Facultatea de Medicinã era
mai aproape, ºi lucrurile care se
cereau acolo, le cam ºtiam, m-am
dus acolo. ªi, dupã doi-trei ani de
zile de facultate, am zis cã mie îmi
place chirurgia. Era altã formã de
organizare în acei ani. Era
internatul în anul ºase, se dãdea
examen pe specialitãþi ºi, încet-
încet, am intrat direct în activitatea
de învãþare a chirurgiei.

Am avut niºte modele deo-
sebite. E vorba de profesorul
Dumitru Burlui, de profesorul
Constantinescu, în Bucureºti,
dupã aceea, de profesorul
Setlacec, niºte oameni care au

avut calitãþi extraordinare de
chirurg ºi de om, în primul rând.
În medicinã, cred cã modelul e
foarte important. Cât despre
rãutãþile lumii, nu trebuie sã se
vaite nimeni de ele, fiindcã, dacã
ne vom uita împrejurul nostru, vom
observa cã, atunci când vrei sã
faci ceva, apar imediat zece care
îþi spun sã nu faci acel lucru. ªi
trebuie sã treci peste asta. Dar
modelele sunt importante în viaþa
oricãrui tânãr care vrea sã facã o
meserie.

- În calitatea Dumnea-
voastrã de chirurg, aþi stat în
preajma unor mari figuri ale
medicinei româneºti. Numiþi, vã
rog, pe câþiva dintre dascãlii ºi
colegii care v-au fost aproape de
suflet – pe câþiva dintre ei i-aþi ºi
amintit deja, ºi cãutaþi sã-i aduceþi
în memoria noastrã,  prin acele
fapte, vorbe sau întâmplãri care vi
se par cã rãmân caracterizante
pentru fiecare în parte. Ar fi, cred,
ºi modalitatea cea mai nimeritã de
a le reîntoarce, peste timp, mãcar
o parte din sentimentele cu care
v-au înconjurat ºi v–au asistat, prin
ani, devenirea ca medic ºi om. ªi,
pentru a vã stârni, pe aceastã
temã, la taifas, îngãduiþi-mi sã vã
reamintesc cã, la una din vizitele
de searã, pe care le-aþi fãcut în
salonul 102, în care eram internat,
vã spuneam, între altele, cã mã
gândisem cã ar fi posibil sã facem
chiar acolo un interviu. ªi mi-aþi
replicat: “Te-ai mai ºi gândit?”,
explicând apoi, ºi mie ºi doctorilor
care vã însoþeau, cã reluaþi, de
fapt, o remarcã benign-ironicã a
unuia din marii doctori pe care i-
aþi cunoscut ºi admirat.

La auzul acestor cuvinte,
doctorul Mircea Bârsan a zâmbit
ca unei amintiri de demult:

- Era, întradevãr, o vorbã
incredibilã a profesorului Burlui,
pe care o spunea în glumã, nu cu
rãutate. Era gãlãþean sau brãilean,
îºi fãcuse ºcoala în Bucureºti ºi
avea un talent extraordinar de
chirurg.

ªi tot cu zâmbetul pe buze,
profesorul Mircea Bârsan a
continuat:

- Doctorul Burlui a ajuns
mare ºi a progresat poate ºi
datoritã unor colegi care voiau sã

scape de el, adicã sã-l
“promoveze” în altã parte, cã era
prea bun. La un moment dat , l-au
trimis la Moscova, ca sã înveþe
chirurgia toracicã. ªi a stat acolo
patru ani de zile. Avea o minte
incredibilã . ªi, când a venit, l-au
promovat ºef, dar în altã parte.
Dar, de fiecare datã când apãrea
o personalitate sau se îmbolnãvea
cineva important, îl chemau la
Elias, ca sã-ºi dea cu pãrerea sau,
eventual, sã-l opereze.

ªi mai erau ºi alþii. Mai era
Profesorul Gavriliu, în Bucureºti,
dar n-am lucrat cu dânsul. Mai
erau chirurgi mari ºi profesorii
Fãgãrãºanu. Dar, ºi dupã aceea,
am mai întâlnit  doctori cu o
minte, cu o judecatã ºi o culturã
medicalã foarte bunã. Cum a fost
profesorul Fotiade, în Bucureºti,
omul care a început cateterismul
cardiac ºi coronarografiile în
România, prin anii ‘60 ºi ceva.
Dupã aceea, doctorul Daniel
Constantinescu, un radiolog cu o
minte ºi o culturã medicalã ºi o
experienþã in-credibilã. A trebuit
sã plece în America, fiindcã aicea
îl sãpau toþi. Doctorul Martin
Constantinescu – nu sunt  rude
între ei – era ºi el un chirurg
extraordinar ºi cu o minte bunã.
Chirurgia nu e numai mânã,
trebuie sã mai ºi gândeºti ce faci.
ªi acest om a plecat în America ºi
a ajuns cardiolog celebru, fiindcã
aicea, deºi era chirurg extra-
ordinar, n-a putut sã intre în
chirurgia cardiacã americanã ºi s-
a fãcut cardiolog. A luat
rezidenþiatul de la cap în America.
Deci, tot timpul am întâlnit oameni
deosebiþi. Cum era ºi Profesorul
Georgescu, de la care am învãþat
o mulþime de lucruri, în Clinica din
Fundeni, unde cu mulþi dintre cei
pomeniþi am lucrat. Deci, trebuie
sã ai ºi noroc sã înveþi ºi sã lucrezi
cu cineva care e poate mai deºtept
decât tine.

- Ce aþi pãstrat din zestrea
spiritualã ºi afectivã a maeºtrilor
Dumneavoastrã ºi în ce mãsurã v-
au influenþat în plan profesional ºi
uman?

- Nu vreau sã mã laud
acum,dar, pe plan spiritual, cum
spuneþi dumneavoastrã, cred cã
bunul simþ. Toþi aveau un bun-simþ
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extraordinar. Pe nici unul din ei nu
i-am vãzut sã depãºeascã limita
bunului simþ. În relaþiile cu colegii,
erau foarte corecþi ºi foarte fermi,
iar cu bolnavii erau un exemplu
deosebit. Nu i-am auzit niciodatã
pe vreunul din ei þipând la bolnavi.
ªtiau cum sã le vorbeascã
bolnavilor. Iar asta þine de educaþia
medicalã. Nu vedeþi cã acuma
toate scandalurile care apar, apar
din lipsa de comunicare normalã
ºi civilizatã a doctorului cu
bolnavii? De aici pleacã totul.

- De ce aþi ales chirurgia ºi,
mai ales, ce v-a determinat sã vã
axaþi pe chirurgia cardiovas-
cularã?

- De ce am ales chirurgia?
Am ales-o pentru cã mi-a plãcut.
Mi-am zis cã decât sã mã fac in-
ternist, mai bine mã fac chirurg. În
medicinã existã o vorbã: avea
mama trei bãieþi; pe ãla deºtept l-
a fãcut internist, pe ãla
îndemânatic l-a fãcut chirurg ºi pe-
al treilea… puneþi ºi dum-
neavoastrã o specialitate. Iar
chirurgia cardiovascularã am
fãcut-o din întâmplare. Din
întâmplare, vã spun cinstit. În ce
sens? Fãcusem cu Profesorul
Burlui chirurgie generalã,
operasem ºi chirurgie toracicã
împreunã cu el, mã bãgase ºi la
doctorat ºi mi-am fãcut doctoratul
cu el, dar a trebuit sã plec, pentru
cã la Chirurgie, la Spitalul Caritas,
unde lucra Profesorul Burlui, nu
era post. “De ce nu vrei sã te duci
la Fundeni?” m-a întrebat el,
vãzând cã în altã parte nu voiam
sã mã duc. “Se deschide acolo o
secþie de chirurgie cardiovas-
cularã nouã”. Era, de fapt, vechea
secþie, care urma sã primeascã
alte dimensiuni, odatã cu venirea
lui Ioan Pop D. Popa de la Târgu-
Mureº la Bucureºti. ªi am zis:”Nu
vreau, dom` Profesor, ºi aºtept
pânã o sã puteþi sã-mi scoateþi mie
un post aici.” ªi a trebuit sã mã
duc în altã parte, în judeþul Vâlcea,
între Drãgãºani ºi Râmnicu-
Vâlcea, lãsând la Bucureºti o
nevastã cu doi copii. ªi m-am dus
cu RATA în Drãgoieºti, la un spi-
tal fãcut de Carol I. Carol I a facut
niºte spitale, cu italienii, în toatã
România, în regatul vechi. Aveau
aici o secþie de medicinã internã,

una de chirurgie ºi un compar-
timent de pediatrie ºi obstetricã,
unde nãºteau femeile din teritoriu.
Pentru cã, atunci când ieºea Oltul
din matcã, nu se mai puteau duce
nici la Râmnicu-Vâlcea, nici la
Drãgãºani. ªi aici, la Drãgoieºti,
era un post liber de chirurg… ªi
aici am învãþat multe. Era un
doctor Gorzo, un chirurg bãtrân,
cu facultatea fãcutã în Cluj,
care era un chirurg extraordinar.
Se descurca la orice orã ºi avea
bunul simþ sã ºtie ce opereazã ºi
ce nu. Mare lucru! Mare om a fost
ºi omul ãla!

… ªi dupã doi ani de zile m-
au chemat de la Ministerul
Sãnãtãþii. Aveam un telefon cu
manivelã la spital, dar aveam trei
salvãri în curte. Asiguram
urgenþele mai bine ca în ziua de
azi. Dar nu era circulaþie. Era mai
uºor de umblat. ªi, cum vã
spuneam, m-au chemat urgent de
la Minister sã mã duc a doua zi ºi
sã-mi fac actele, cã mã trimit la
ºcoalã în Anglia. Pe vremea lui
Ceauºescu. Le-am spus: nu pot
sã  ajung a doua zi, ca sã-mi fac
actele. N-am maºinã ºi sunt la
200 de kilometri de Bucureºti. Voi
veni a treia, a patra zi. M-am dus,
mi-au dat sã fac ºapte formulare,
pe ºapte pagini f iecare ºi
bineînþeles cã n-am mai plecat,
cã nu mi-au dat voie “bãieþii
veseli”. Dar aºa am intrat din nou
în contact cu chirurgia car-
diovascularã, cu Fundeniul lui
Pop D. Popa. ªi, când am vãzut
eu ce spital mare era Fundeniul,
ce perspectivã avea - Profesorul
Pop D. Popa ne tot vorbea de ea
-, mi-am zis: mai bine rãmân aici,
decât sã mã mai duc la
Drãgoieºti, sã fac patru ore pe
drum. ªi aºa am ajuns chirurg
cardiovascular.

- Ce are în plus medicul
chirurg faþã de colegii sãi din alte
specialitãþi? Se poate face
chirurgie fãrã sã ai vocaþia
necesarã pentru acest domeniu?
Cum este el privit de cãtre cei
tineri?

- Hai sã o luãm de la coadã.
Pãi, cum l-am privit ºi eu. Adicã,
tânãrul, care e puþin mai activ ca
fire, preferã chirurgia, pentru cã
aici se face ceva mai concret,

decât sã dai tablete sau sã prescrii
reþete.

Chirurgul, dacã are vocaþie sau
nu, îºi dã seama pe parcurs. Sunt
chirurgi care se mulþumesc sã
stea douã-trei ore în spital ºi sã
plece acasã la prânz, sã-ºi
mãnânce supa caldã ºi sã nu-ºi
mai vadã bolnavul – ºi ãia nu-s
chirurgi. Sau sunt chirurgi care se
mai ºi gândesc, întradevãr, se mai
ºi gândesc cum sã opereze un
bolnav, îl opereazã, dupã aceea
stau sã-l vadã dimineaþa ºi seara
sau ºi noaptea, dacã e nevoie,
pânã când îl pun pe picioare ºi
pleacã bolnavul acasã vindecat.

Nu toþi bolnavii pot fi vindecaþi.
Unii se mai ºi prãpãdesc, sãracii!
Dar sunt douã categorii de bolnavi
care se prãpãdesc. Ori n-ai gândit
bine operaþia ºi indicaþiile
operatorii, ºi mai bine îl lãsai pe
bolnav sã se prãpãdeascã singur,
sau ai vrut sã faci ceva cu bunã
intenþie, ºtiind însã, de la  început
cã riscurile-s foarte mari, dar cã
aia e unica soluþie pentru a
prelungi viaþa unui bolnav.
Câteodatã iese, câteodatã nu.
Asta se întâmplã în toatã lumea.
Vocaþie este atâta: sã vrei sã stai
în spital, sã îngrijeºti bolnavul. ªi
asta-i valabil pentru toþi doctorii.
Nu vedeþi ce-i în lumea asta?

- Dacã în domeniul
cardiologiei au existat ºi în Cluj
mari personalitãþi, aºa cum existã
ºi în clipa de faþã, în domeniul
Chirurgiei cardiovasculare, în
schimb, acest important centru
universitar aproape cã n-a existat.
Cum s-a ajuns, dupã pãrerea
Dumneavoastrã, la aceastã stare
de lucruri? Pun aceastã întrebare
întrucât, de aici, din inima
Transilvaniei, au plecat, cu mulþi
ani în urmã, câþiva tineri asistenþi
universitari, care se vor valida apoi
ca importanþi chirurgi, fie în
Bucureºti, fie la Târgu-Mureº. Au
fost cauze obiective sau, mai
degrabã, a fost o proastã
planificare a resurselor umane
existente în Cluj la un moment
dat?

- Eu nu ºtiu foarte bine
istoria Clujului. Adicã, n-am trãit-
o, o ºtiu numai din  auzite. Dar, ce
pot sã vã spun e cã, în domeniul
chirurgiei cardiovasculare, a
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existat Profesorul Cosma, care
aici, la Chirurgie II, a început
chirurgia cardiovascularã în Cluj.
S-a prãpãdit sãracul, de o boalã
de inimã. Cardiologi au existat. A
existat Profesorul Moga, care a
avut afinitãþi de medicinã internã,
dar i-a placut ºi cardiologia. Dupã
aceea, a existat Profesorul
Stãncioiu, cãruia i se datoreazã
acest Institut. De aceea, îi ºi
poartã numele, pentru cã a visat
sã existe în Cluj o cardiologie
modernã. ªi cardiologie modernã
nu se mai poate face azi fãrã
chirurgie cardiacã alãturi. ªi au
mai fost ºi alþi oameni. Dar,
Profesorul Pop D. Popa, care din
studenþie era asistent la Chirurgie
I, la Profesorul Nana – un mare
chirurg ºi organizator ºi el, s-a dus
la Târgu-Mureº, în momentul în
care acolo s-a înfiinþat
Universitatea de Medicinã. Pe
motive politice, ºtiþi foarte bine. ªi
l-a luat cu dânsul ºi pe un tânãr
student, care se chema Radu
Deac. ªi Profesorul Pop D. Popa,
când în 1974, a fost luat în
Bucureºti, tot pe motive politice,
i-a lãsat medicului Radu Deac o
clinicã gata fãcutã ºi cu o istorie
deja începutã. Dar în Cluj,
chirurgia cardiacã adevãratã, n-a
apãrut pânã în ‘91-‘92, din cauza
orgoliilor medicale.

De altfel, chirurgia cardiacã e
ºi foarte scumpã. ªi cu ce lucrãm
noi, e total din import. Iar pe
vremea lui Ceauºescu nimeni nu
dãdea prea mulþi bani pe
medicinã, cum nu dã nici acum.
Numai la televizor. Iar în condiþiile
astea, s-a considerat cã erau
suficiente douã centre, în
Bucureºti ºi în Târgu-Mureº, în
care sã se investeascã bani. Deci
au existat ºi cauze obiective,
pentru care în Cluj nu s-a dezvoltat
o chirurgie cardiacã adevãratã
decât în ‘91.

- Ce loc ocupã, în aceastã
privinþã, Institutul Inimii? Aduce el
acel aºteptat reviriment în tratarea
bolilor cardiace ºi, în genere, în
viaþa Transilvaniei? ªi ce
datoreazã acest Institut înte-
meietorului sãu?

- Fãrã Profesorul Stãncioiu,
nu s-ar fi fãcut acest Institut. Era
un om luptãtor, extraordinar, foarte

bine pregãtit profesional în
domeniul Cardiologiei, bine
informat, care ºtia cã un Centru
de Chirurgie Cardiacã
(Cardiologie cu Chirurgie
Cardiacã), pe modele americane
sau occidentale, trebuie sã
asigure asistenþã medicalã în jur
la un milion ºi jumãtate – douã
milioane de locuitori, pentru cã
bolile cardiovasculare sunt pe
primul plan în patologia generalã,
generând o mortalitate destul de
mare. România e printre primele,
ca mortalitate, în Europa. ªi
atunci, încã un Institut de profil e
foarte util pentru tratamentul
bolnavilor cu boli de inimã sau
vasculare. Majoritatea acestor boli
þin de acelaºi capitol: atero-
scleroza. La ora actualã, în
România sunt ºapte centre. Unele
mai mari, altele mai mici. Dar, cred
cã în curând n-o sã mai facã faþã
la numãrul bolnavilor care existã
în România, pe aceastã linie a
bolilor cardiovasculare. S-ar mai
impune ºi în alte pãrþi douã-trei
centre. În România n-avem un
spital de boli cardiovasculare
pentru copii. În toate þãrile
civilizate existã asemenea spitale.
În Budapesta existã un institut
care se ocupã de bolile de inimã
ale copiilor. La noi, n-a fost nimeni
interesat, la nivelul Ministerului, sã
se ocupe de aceastã problemã, de
atâþia ani. La noi încã nu se ia o
decizie legatã de realitatea
obiectivã: ce vrea populaþia, ce
este nevoie. Se iau decizii de
înfiinþare sau de desfiinþare a unor
spitale pe motive nemedicale, ca
sã spun aºa.

- Ce s-a întreprins, în ultimii
ani, la Clinica de Chirurgie
Cardiovascularã, pentru ca ea sã
se poatã situa la nivelul pe care îl
au celelalte clinici de profil din
Europa ºi din lume? Ce s-a fãcut,
în acest sens, pentru a se asigura
personalului medical un nivel
optim de pregãtire? Insistaþi, vã
rog, asupra programelor de
dezvoltare ºi de perfecþionare care
au avut în vedere chirurgia
cardiacã a adulþilor ºi, în special,
a copiilor, cunoscut fiind faptul cã
programul desfãºurat în vremea
din urmã a fost pus sub genericul
“The Heart of Children”.

- Ca sã faci Chirurgie Car-
diacã ºi Cardiologie modernã,
trebuie sã asiguri, pentru toþi
doctorii ºi asistentele, o
ºcolarizare continuã. Asta nu se
poate învãþa din cãrþi. Pentru cã
preþul ar fi prea mare în vieþi de
oameni, ºi rezultatele proaste.
Etapa asta au trecut-o americanii
ºi europenii occidentali acum 20-
30 de ani. Când ºi la ei s-a trecut
la chirurgia cardiacã, mortalitatea
a fost foarte mare. Dar acuma, nu
se mai permite treaba asta. ªi
atunci nu ne mai permitem s-o
luãm de la cap ºi trebuie sã ne
apropiem de ei prin rezultate. Iar
ca sã ai rezultate de la început,
trebuie sã înveþi direct de la cei
care ºtiu. Nu sã reinventãm noi
roata la cãruþã, ca acum 30-40 de
ani, în America sau Franþa. În
aceastã idee, în 1993-1994, tot
Stãncioiu a obþinut un grant, deci
o sponsorizare, sã zic pe limba
popularã, din partea guvernului
American ºi aproape 40 de doctori
au fost în America, la un spital ºi
au lucrat acolo, ºi vreo 50 de
asistente medicale. ªi, în
momentul în care s-au întors,–
s-au dus prin rotaþie, timp de un
an de zile –, au aplicat ce au
învãþat acolo, în chirurgia
adultului. Dar, dupã cum  vã
spuneam, pentru cã în România
nu exista un spital dedicat pentru
diagnosticul ºi tratamentul bolilor
de inimã congenitale ale copiilor,
-ºi sunt destui-, fiecare centru din
România: Fundeniul, Spitalul
Militar din Bucureºti, Târgu-
Mureºul, Clujul ºi Timiºoara, au
încercat sã opereze ºi copii. Dar,
bolile cardiace ale copiilor - unele
sunt simple, le poate opera toatã
lumea -, altele sunt complexe.
Acolo e mortalitatea mare. Dacã
nu operezi aceºti copii, ei se
dezvoltã rãu, cu malformaþii care
se agraveazã ºi stricã ºi inima, ºi
plãmânul, ºi ficatul. Deci, aceºti
copii n-au nici o  perspectivã în
viitor. Dar unii dintre ei  pot fi
operaþi chiar la o vârstã foarte
micã, iar creºterea ºi dezvoltarea
lor va fi normalã, încât intrã în
categoria oamenilor sãnãtoºi,
dupã operaþie. Dar spuneam de
bolile cardiovasculare congenitale
grave, cianotice, în special la cei
care se nasc vineþi. Acolo-s mai
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complicate lucrurile ºi trebuie sã
înveþi de la cineva foarte bine,
foarte multe lucruri. În ideea asta
am realizat niºte contacte ºi
trimitem oameni, invitãm echipe
strãine, care sã ne ajute pe noi ºi,
în special pe chirurgii tineri sã
înveþe cum trebuie sã opereze ºi
cum se îngrijesc copiii. În acest
context am dezvoltat relaþiile ºi am
avut iar un sprijin foarte mare de
la Fundaþia Humana din Statele
Unite, care au finanþat de   3-4 ori
deplasarea unor echipe medicale
de la Mount Sinai Hospital din
New-York. Dupã aceea, am fost în
relaþii foarte  bune  cu Centrul ºi
cu o echipã de la San Donato
Milanese. Acum suntem în relaþii
foarte bune cu o fundaþie din Italia,
în cadrul cãreia profesorul Vanini,
cu o echipã de chirurgi ºi de
asistenþi medicali, vin, din când în
când aicea, la noi, ca sã lucrãm,
sã operãm împreunã copii, sã-i
îngrijim ºi sã învãþãm tot timpul de
la ei. Pentru cã, dacã nu vom
pãstra aceste relaþii, diferenþa
între medicina lor ºi a noastrã, iar
va fi destul de importantã. De ce?
La ei sunt foarte bine organizaþi.
Fiecare chirurg, fiecare anestezist
are posibilitatea financiarã de a
merge, cel puþin o datã pe an, într-
un alt centru ºi sã lucreze sau sã
vadã mãcar ce-i acolo.
Schimburile de informaþii sunt
extraordinare. Noi, datoritã
faptului cã n-avem bani, nu ne
putem permite sã ne ducem pe
banii noºtri într-un Centru din
Europa sau din America, mãcar
douã sãptãmâni pe an, ca sã
vedem ce noutãþi mai apar pe
acolo. Iar instituþii sau oameni –
am în vedere spitalul, Ministerul
sau vreo persoanã din România,
care ar putea  sã faciliteze
asemenea vizite de formare ºi
informare, nu existã. Nu
intereseazã pe nimeni acest lucru.
ªi atunci, preferãm sã folosim
Fundaþiile astea, ca sã vinã ei la
noi sã ne spunã ce este modern.

- Ce riscuri îºi asumã tinerii
medici sau tinerele asistente, care
„întârzie”, ca sã zicem aºa , un
numãr de ani, în una sau alta din
marile clinici europene?  Îºi mai
pot ei regãsi locul de muncã sau
rãmân, eufemistic vorbind, în

afara sistemului, deºi, sub raport
profesional, au ajuns sã fie mai
bine pregãtiþi decât colegii lor, care
au rãmas acasã?

- Corect nu e sã-ºi
regãseascã locul de muncã. Dacã
un doctor sau o asistentã de la
acest spital vor sa plece în
strãinãtate sã lucreze sau sã
înveþe, trebuie sã spunã clar:
vreau sã mã duc ºase luni acolo
ca sã câºtig niºte bani mai mulþi.
ªi au toatã înþelegerea din partea
clinicii. Problema e doar când
oamenii nu respectã limitele de
timp ale acestei înþelegeri. De
altfel, nicãieri în lume nu mai
existã contracte de muncã pe
duratã nedeterminatã. Iar într-un
asemenea caz, cum e cel despre
care vorbim, acei doctori sau
acele asistente trebuie înlocuiþi
rapid cu alþii.

- Pe ce loc se situeazã bolile
de inimã în România ºi în lume?
Care sunt factorii lor determinanþi?
De ce a crescut în ultimul timp
numãrul copiilor nãscuþi cu
malformaþii congenitale cardiace?

- Nu prea ºtiu ce sã vã
rãspund la ultima dintre întrebãrile
pe care le-aþi pus. Nu s-a gãsit
pânã la ora actualã, o cauzã clarã,
prin care sã se poatã explica de
ce apar bolile cardiace con-
genitale. Sunt niºte mutaþii în
perioada vieþii intrauterine, existã
niºte factori de risc, ca la toate
bolile cardiace. Nu se ºtie însã de
ce apare ateroscleroza, de
exemplu. Aºa cã zici cã fumatul,
cã virusul, cã radiaþia, cã
poluarea, dar concret nu se poate
rãspunde la întrebarea asta.

Dar în ceea ce priveºte bolile
cardiace, România are cei mai
mulþi bolnavi de inimã din Europa.
Poate mai mulþi ca noi are Alba-
nia. Astea þin de condiþiile de viaþã,
cred eu. Sunt ºi alþi factori de risc,
care agraveazã ateroscleroza.
Dar, toatã campania asta
împotriva fumatului, e un lucru
bun. Sã nu se mai fumeze, cã e
un toxic, cã e un drog. Aºa e.
Alimentaþia nesãnãtoasã, asta nu
mai e vina populaþiei. E vina celor
care fac mâncare în România. ªi
porcul, ºi vaca, ºi iarba poluate ca
la Copºa Micã. În altã parte, nu
existã, de pildã, vacã sã pascã pe

marginea drumului. Or, noi am
bãut ani de zile lapte de la niºte
þãrani amãrâþi, care supravieþuiau
cu laptele ãla, fiindcã se ºtie cã
pe marginea drumului iarba este
plinã de nu ºtiu ce produs toxic,
care vine de la þeava de
eºapament a maºinilor. Nici nu-i
voie sã mai practici aºa ceva în
România. Dar, cum spuneam, în
privinþa bolilor de inimã, noi
suntem fruntaºii Europei. Poate
ruºii mai mult ca noi. Sau poate
albanezii. Dar, peste tot, tensiunea
arterialã e controlatã. La noi, însã,
hipertensiunea arterialã, care e un
factor de risc, e tratatã dupã
ureche sau cu medicamente. ªtiþi
cum e, în ultima vreme, toate
companiile farmaceutice vând
medicamente în România, dar pe
ele le intereseazã mai mult
reclama ºi câºtigul.

- Contãm, se pare, tot mai
mult pe piaþa forþei de muncã ºi
mulþi medici ºi asistente medicale
îºi gãsesc astãzi loc în þãrile
dezvoltate ale Europei. Faptul
acesta ar trebui sã ne dea motive
de satisfacþie ºi sã ne facã sã ne
mândrim cu Universitãþile noastre
de medicinã ºi farmacie ºi, în
egalã mãsurã, ºi cu învãþãmântul
nostru liceal ºi post-liceal din
domeniu. Pe de altã parte, însã,
exodul tinerilor ºi al mai
vârstnicilor specialiºti n-ar trebui
sã ne dea de gândit? Cãci, prin
plecarea lor din þarã, se creeazã,
se pare, dezechilibre în sfera
personalului medical, care
afecteazã într-un fel sau altul,
chiar buna funcþionare a propriilor
noastre unitãþi spitaliceºti. Cum ar
trebui sã privim aceastã stare de
lucruri? Poate deveni  ea
alarmantã la un moment dat? Ce
ar trebui sã se întreprindã, într-un
astfel de caz, pentru a se pune
capãt acestei „hemoragii” de
cadre?

- Sunt mai multe aspecte la
întrebarea asta a dumneavoastrã.
ªtiþi bine cã, odatã cu intrarea în
Uniunea Europeanã, fiecare
cetãþean al Uniunii are dreptul sã
lucreze unde vrea. Practic, nu
existã restricþii. Dacã-þi gãseºti un
post la un spital din Franþa ºi ºtii
franþuzeºte ºi te duci acolo  la un
interviu ºi te acceptã, lucrezi foarte
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bine. Problema e cã majoritatea
medicilor pleacã, pentru cã nu-ºi
gãsesc un post de lucru aicea. ªi
ãºtia sunt tineri. Fiindcã nu existã
o politicã de cadre logicã a
Ministerului Sãnãtãþii, care þine
totul în mânã. ªi e normal ca tinerii
sã se ducã în strãinãtate sã-ºi
gãseascã un post, pentru cã aºa
au cum sã facã medicinã.

Iar al doilea lucru important
pentru ei este salariul. Oricine se
duce acolo, ca doctor vorbind,
primeºte cel puþin 3000 de Euro
pe lunã. Pe când aicea, puþini
ajung la 1000 de Euro, puþini. Iar
din punct de vedere profesional,
e un câºtig pentru ei, pentru cã,
în majoritatea  spitalelor occi-
dentale, gãsesc niºte spitale bine
utilate ºi cu practici medicale
foarte bine puse la punct. Din
punctul de vedere al normelor
europene, eu cred cã noi nu
dispunem de mai mult de o sutã
de spitale care sã corespundã
cerinþelor, poate cincizeci. Faptul
cã tinerii pleacã în strãinãtate,
dupã mine, e un lucru bun. ªi
pentru ei, ºi pentru sistem.
Sistemul nu pierde. În Cluj, în
2007, au fãcut cerere sã plece 88
de doctori. Iar numãrul doctorilor,
pe judeþul Cluj, este de 3200.
Încât, cifra celor cale pleacã, e
nesemnificativã.

Mai rãu este cu asistentele
medicale, fiindcã pleacã asis-
tentele bune, care au fost se-
lectate de noi, ºi pe care ne-am
bazat. Dar, în momentul în care
tu, aici, îi dai unei asistente 1000
de lei noi pe lunã, iar acolo, în
strãinãtate, primeºte 1000 de
Euro, normal cã pleacã. Nu-i mai
poþi opri pe oameni. Dar tot timpul
suntem puºi în faþa unei
schimbãri permanente a
personalului care lucreazã în
posturile importante ºi pe care
trebuie sã-i ºcolarizezi. ªi aici ne
chinuie mai mult ºcolarizarea
asta continuã a noi ºi noi generaþii
de asistente. Pleacã, de exem-
plu, de la noi, de la reanimare,
unde au o pregãtire extra-
ordinarã, multe asistente, în
strãinãtate, dar nu sunt folosite
decât rar pe un post similar. Dar
se duc la azile de bãtrâni,
îngrijesc bãtrâni pe acasã, deci
fac cu totul altceva decât au

învãþat ele aici. Salariul, însã, nor-
mal, le ameþeºte.

- Existã ºanse reale pentru
a readuce medicina româneascã
pe locul pe care îl meritã ºi pe care
trebuie sã-l aibã cu necesitate în
viaþa de zi cu zi a societãþii
româneºti?

- Normal cã existã ºanse.
ªi, pentru asta, ne batem ºi cu
Ministerul, ºi cu toatã lumea. Dar
trebuie sã vinã cineva care sã fie
ministru ºi sã hotãrascã clar, dar
nu „reforme” de astea în ghilimele.

- Acest ministru poate fi un
contabil?

- Poate fi ºi un contabil,

dacã are mintea limpede. Eu nu
am nimic cu meseria omului.
Poate sã fie ºi un ziarist. Nu e o
problemã. Principalul e sã aibã
puterea politicã ºi înþelegerea
Guvernului, ca sã facã niºte
reforme. Dar, reforme adevãrate.
Reforma asta ce-a fost? Sã
schimbe niºte manageri, directori
de spitale. Atâta a  fost.

- Dacã un ministru al
sãnãtãþii ar putea fi, la urma urmei,
oricine altcineva decât un medic,
n-ar trebui sã aibã el, în acest caz,
niºte consilieri ca lumea?

- Ba da, dar aceºti consilieri
sã fie cinstiþi, corecþi, sã fie niºte
profesioniºti, care sã-i dea sfaturi
bune. Este, însã,  necesar ca
ministrul sã-i asculte ºi sã punã
aceste sfaturi în aplicare.

La noi, organizarea medicinei

este încã pe model sovietic. Vã
spun cinstit. Eu n-am nimic cu
ruºii, Doamne fereºte! ªi sunt
foarte buni. Ne dau ºi gaz mult,
ni-l dau ºi scump. Dar, cum
spuneam, organizarea medicinei,
la ora actualã, este cea stabilitã
ºi dezvoltatã în anii comunismului,
dupã 1947. Dacã þin eu bine minte,
prin 1953, s-au desfiinþat
cabinetele private în România. Am
avut niºte unchi, care erau doctori,
ºi care au avut cabinet pânã în
1953 sau pânã prin 1956. Cam pe
atunci s-au bãgat toþi doctorii în
spitale. De atunci sunt spitalele ca
sistem de organizare.

Acuma ele se schimbã mult.
Dar, cred cã, în primul rând,
trebuie descentralizatã admi-
nistrativ organizarea medicalã. La
Ministerul Sãnãtãþii e la fel ca la
Ministerul Justiþiei. Aici, nu
ministerul judecã, ci judecãtorii.
Dar Ministerul e obligat sã facã
niºte legi. Acelaºi lucru e valabil
ºi la nivelul Ministerului Sãnãtãþii.
Ministerul Sãnãtãþii ar trebui sã-ºi
ia niºte consilieri – care pot fi
oameni sau societãþi medicale de
profil –, care sã decidã numãrul
de doctori ºi de specialitãþi,
precum ºi pregãtirea lor. Iar
dotarea, care – vã spun de la
început – e foarte importantã
pentru un diagnostic ºi un
tratament corect, nu trebuie s-o
decidã Ministerul Sãnãtãþii, ci
spitalele sau judeþele sau o formã
administrativ teritorialã care sã
spunã de câte paturi e  nevoie în
spital, de câþi doctori ºi ce
echipament le trebuie. Fiindcã se
întâmplã, cum s-a întâmplat ºi la
noi, la Institut, sã-þi vinã aparate,
cumpãrate de Ministerul Sãnãtãþii,
prin licitaþii, de care nu ai nevoie
ºi, drept urmare, zac nefolosite. În
schimb, în ce ne priveºte, ne
trebuiau alte aparate, dar n-am
putut sã facem  rost de ele.

Dar, ca sã revenim la
întrebarea pe care mi-aþi pus-o
iniþial, consider cã existã ºanse
pentru redresarea medicinei
româneºti, dar într-un orizont de
timp pe care nu-l putem decât vag
aproxima.

- Domnule Profesor, credeþi
în destinul tinerilor care urmeazã
sã se specializeze în medicinã, în
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general, ºi în chirurgie
cardiovascularã, în special? Cât
de aplecatã înspre acest domeniu
este tânãra generaþie? Vã
recunoaºteþi uneori în discipolii
Dumneavoastrã, cu bunele ºi mai
puþin bunele lucruri pe care le are,
prin chiar natura ei, tinereþea?
Este ea numai o virtute sau e
câteodatã ºi o servitute în calea
devenirii unui chirurg?

- Nu existã societate care sã
n-aibã doctori. Presa româneascã,
parcã, vrea sã-i  desfiinþeze, ca ºi
cum n-ar mai avea nevoie de ei,
aºa cum Guvernul n-are nevoie de
profesori. Dar se vor gãsi în-
totdeauna tineri care vor vrea sã
facã medicina. Dintre ei, se se-
lecteazã. Altã soluþie nu existã. Se
selecteazã în sensul cã unii vor fi
mai buni, alþii mai puþin buni.
Partea proastã este cã noi nu ºtim
care va fi viitorul chirurgiei
cardiace româneºti. Vã spuneam
cã sunt ºapte centre la ora actualã
în þarã. Eu, însã, cred cã ar mai fi
nevoie de vreo zece. Dar, datoritã
faptului cã nu existã o politicã de
dezvoltare coerentã în nici o
specializare româneascã, ºi
chirurgia cardiacã se dezvoltã la
întâmplare, de la o zi la alta. Azi
scoatem ceva, mâine mai punem
ceva, poimâine mai punem de
douã ori. Nu existã o concepþie
administrativã normalã de
dezvoltare a chirurgiei cardiace.
Deocamdatã lucrãm cu ce este.
Dar, normal cã, dacã îi avem în
vedere pe toþi absolvenþii de
facultate de medicinã – ºi sunt
prea multe în România- mulþi n-
au loc de muncã. Sunt doctori care
au fãcut treisprezece ani de
studiu, terminã ºi n-au loc de
muncã. Dupã 13 ani, timp în care
ºi statul ºi pãrinþii le-au dat bani –
fiindcã banii pe care îi primesc de
la stat nu ajung nici mãcar sã stea
în Cluj sã-ºi facã studiile- deci,
dupã ce pãrinþii i-au þinut pânã pe
la 27 de ani, pe banii lor, copii aºtia
nu ºtiu ce-o sã lucreze. Dacã o sã
aibã norocul, o sã prindã un loc în
Franþa. Aici, în þarã, mai puþin.

- De curând, posturile
noastre de televiziune ne-au
anunþat cã, la Bucureºti, în cadrul
Spitalului Floreasca, a avut loc
prima intervenþie chirurgicalã

efectuatã cu ajutorul unui robot.
Unul dintre medicii acestei clinici
ne avertiza, de altfel, cã
asemenea operaþii, sã le zicem
„robotice”, pot fi conduse de la
distanþã. Tipul acesta de intervenþii
poate sã aibã succesul scontat ºi
în domeniul atât de delicat al
chirurgiei cardiovasculare?

- Nu pot sã spun  ce viitor
poate sã aibã chirurgia roboticã.
Primii roboþi în medicina cardiacã
au apãrut de vreo zece ani. Dar
vãd cã nici în America, nici în
Europa occidentalã, nu se axeazã
prea mult  pe chirurgia roboticã.
Se mai face câte o operaþie pe ici,
pe colo. N-am asistat la nici o
operaþie de acest fel. Am vãzut la
televizor sau în filmele noastre,
unde le mai povestim rezidenþilor
ºi studenþilor. S-ar putea ca la
sfârºitul secolului XXI, toatã
chirurgia sã fie robotizatã. Dar, la
ora actualã, aparatele nu sunt
prea folosite, ca sã spun aºa. Tot
chirurgia clasicã rãmâne.

- Pe mine, domnule
Profesor, mã cam descumpãneºte
aceastã chirurgie roboticã, încât
sunt înclinat sã cred cã, dacã ar
trebui sã mai suport o operaþie, nu
m-aº lãsa pe seama unei maºini,
chiar dacã îmi dau seama cã ea
pune în joc ºi dexteritate, ºi
inteligenþã tehnicã.

- I se spune chirurgie
roboticã, dar, în spatele ei, e  tot
un om, un chirurg. Desigur, într-o
asemenea intervenþie, existã cu
totul alte utilaje. Bolnavul stã pe o
masã de operaþie, se introduc în
el – ca la cateterism, la coro-
narografie – , fel de fel de cate-
tere cu destinaþie specialã, iar
astea sunt conduse de un chirurg,
care vede la televizor ce face
fiecare. Are tot felul de manete, de
butoane. Aþi vãzut ºi la chirurgia
laparoscopicã, se intubeazã
bolnavul, se adoarme pe masa de
operatie, se introduc tot felul de
catetere, de bisturie electrice, dar
prin incizii mici, pe niºte tuburi, ºi
se vede pe un ecran ce se
întâmplã acolo. ªi de afarã,
practic, se dirijeazã, fãrã sã ai
mãnuºi. Chirurgia cardiacã e mai
spectaculoasã, costã milioane de
euro un robot. Aici sunt pãrþi
adiacente actului operator propriu-
zis, dar un asemenea tip de

chirurgie încã n-a luat o dezvoltare
foarte mare. Mai mult de reclamã.

- Ce programe noi, de
dezvoltare ºi perfecþionare,
urmeazã sã prindã contur la
Clinica pe care o conduceþi? Veþi
mai avea în curând posibilitatea
de a colabora cu acei italieni, pe
care i-aþi mai avut ca oaspeþi la
Cluj?

- Da, suntem în continuare
în relaþii cu Fundaþia The Hearth
of Children, a profesorului Vanini.
Probabil cã va mai veni aici sã
operãm împreunã copii. La ora
actualã trebuie sã militãm foarte
tare pentru  înfiinþarea unui spital
în România, complet separat pen-
tru copiii cu cardiopatii conge-
nitale. Cã-l facem la Cluj, cã-l
facem la Bucureºti, dar undeva
trebuie sã-l facem neapãrat.
Fiindcã medicina copilului nu e
medicina omului mic. E cu totul
altceva. ªi trebuie gândit un astfel
de spital, ºi trebuie  pregãtiþi niºte
doctori – ºi interniºti, dar ºi chirurgi
– care sã se axeze numai pe aºa
ceva. Cam asta ar fi în domeniul
nostru.

- M-aº bucura dacã acest
spital s-ar face aici, la Cluj.

- Deocamdatã, foarte bine
mediatizatã a fost deschiderea
unei secþii la Târgu-Mureº, care a
primit ºi sãli de operaþie,  ºi
aparaturã, ºi reanimãri. Dar vãd cã
încã nu adunã toþi bolnavii din þarã.
Deci, s-ar putea sã n-aibã per-
sonal suficient.

- Sunt ºi ei la început de
drum. Poate cã ºi la Cluj ar fi bine
sã se punã pe picioare, chiar în
cadrul acestei Clinici de Chirurgie
Cardiovascularã, o asemenea
secþie specialã pentru copii.

- Da, dar nu e loc, cum ar
veni. Un copil trebuie sã aibã o
secþie a lui, complet separatã.
Pentru asta, trebuie aparaturã,
trebuie doctori, trebuie personal,
multe facilitãþi. Foarte mulþi copii
se duc în strãinãtate sã se
opereze, dar trebuie sã aibã bani.

- Mãrturisesc acum, spre fi-
nal, cã, nefiind în domeniu, m-am
rezumat la o serie de întrebãri, din
care sã se poatã deduce, totuºi,
fie ºi parþial, câteva dintre
chestiunile de principiu, care se
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pun azi în faþa chirurgiei
cardiovasculare. Pe de altã parte,
am încercat sã aflu ce gândeºte
omul în halat alb despre propria
sa profesie ºi despre ºansele ei
de perfecþionare în anii ce vin. Voi
fi fost mai aproape sau mai
departe de problemele cu
adevãrat importante din domeniul
chirurgiei cardiace, n-am de unde
sã ºtiu. De aceea, domnule
Profesor, mai acordaþi-mi încã o
ºansã de a vã fi util în postura de
interlocutor ºi aduceþi câteva
precizãri necesare în calitatea pe
care o aveþi de preºedinte al
Colegiului Medicilor. Cu atât mai
mult, cu cât presa clujeanã - o
parte, desigur, a ei - nu v-a prea
înþeles intenþiile, ba uneori, se
pare cã le-a chiar rãstãlmãcit.

- Am fost patru ani
preºedinte al Colegiului Medicilor
ºi, nu demult, am fost reales pe
încã patru ani. Nu ºtiu dacã voi sta
atât. Dar, vã spun cinstit cã lumea
încã nu ºtie ce-i aia Colegiul
Medicilor, ce atribuþii are. ªi,
deseori, aud la televizor cã a mai
apãrut un caz de malpraxis, iar la
nivelul Colegiului Medicilor nu s-
au luat mãsuri. Sunt foarte mulþi
ziariºti tineri, care n-au nici
instrucþia necesarã ºi nici educaþie
în sensul adevãrat al bunei purtãri,
ca sã spunem aºa. În al doilea
rând, nu sunt nici profesioniºti.
Cred cã unii n-au fãcut nici o
ºcoalã, sau nu mai ºtiu ce ºcoalã
au. ªi, când am vãzut ºi în presã
ºi la televizor cazuri de malpraxis,
cazuri de corupþie în medicinã, m-
am supãrat, sã vã spun drept. ªi
i-am adunat pe toþi la Colegiu –
avem o listã cu toate ziarele ºi
televiziunile – ºi i-am invitat sã
discutãm cinstit ce au de reproºat
ºi ce soluþii propun, ca oameni
care sunt în afara sistemului. Eu,
fiind în sistem, ºtiu foarte bine ce
se face bine ºi ce se face prost.
M-au interesat opiniile din afara
sistemului, ca sã vãd ºi eu ce zice
lumea. ªi le-am promis cã o datã
pe lunã mã întâlnesc cu ei ºi
continuãm discuþia.

Unii s-au supãrat pe mine, s-
au supãrat colegi de-ai mei, m-au
înjurat ºi ãia din Bucureºti ºi ãia
de-aicea, Amnesty sau Transpar-
ency nu ºtiu ce. Unul chel, care-i
ca o fatã, a zis cã ºtie el cã

anesteziºtii câºtigã 10.000 de
euro pe lunã. Sunt afirmaþii de-
astea care depãºesc limita
bunului simþ, pe care unii le fac în
faþa poporului, cum ar veni. ªi,
dacã nu discutãm, apar
suspiciuni. Dacã discutãm, lumea
se supãrã. ªi atunci trebuie gãsitã
o cale de mijloc. Dar aºa, zic ºi eu
cã nu se mai poate. De ce zic cã
nu se mai poate? ... Parlamentul
României, la presiunile unor
domni doctori, care-s pe acolo, a
scos o lege a medicinei alterna-
tive., adicã a legalizat vrãjitoria,
chiromanþia, astrologia medicalã,

Chung-Fu, Tai-Fu. Au bãgat pe
acolo, ca sã cosmetizeze puþin
lucrurile, ºi acupunctura – care e
o treabã utilã ºi doveditã, sau nu
mai ºtiu ce alte câteva practici de-
astea. ªi, toatã aceastã medicinã
alternativã se face pe banii
bolnavului.

Or, cum nu poþi sã ai pretenþia
ca toatã populaþia sã aibã culturã
medicalã, e clar cã, dacã oamenii
aud cã în spitale ºi la doctori e
golãnie ºi cazuri de malpraxis, se
duc acolo, la cei care, vezi
Doamne, fac medicinã alternativã,
chiar dacã dau bani. Iar în
condiþiile astea, sporesc  com-
plicaþiile ºi mortalitatea va fi
enormã. Or, toate aceste mãsuri,
zvonuri ºi false informaþii îi sperie
pe bolnavi, care nu se mai duc la
doctori, ci se duc la vraci. Iar
climatul acesta e intreþinut ºi de
televiziune ºi de presã.

ªi atunci am zis: hai sã cãutãm

cauzele. De ce a apãrut treaba
asta. ªi am încercat sã le explic.
Un rezident, când începe, are 6-7
milioane [în lei vechi], pe lunã. O
garsonierã costã, cu chirie, 200 de
euro pe lunã. Deci, ca sã trãiascã
aicea, trebuie sã-l þinã pãrinþii. Un
rezident „bãtrân”, de anul cinci,
ºase sau ºapte, primeºte 1090 lei
[vorbim, de data asta, în lei noi]
pe lunã. Cel mai bine plãtit doctor
bãtrân, medic primar, chirurg sau
anestezist, din spitalul ãsta,
primeºte 1900 lei. Omul ãsta iºi
petrece viaþa de dimineaþa pânã
seara, în spital. E obligat, - contra
cost, e adevãrat-, sã facã trei,
patru gãrzi pe lunã, care
înseamnã muncã de dimineaþa
pânã a doua zi, la prânz. În spital,
poate sã doarmã sau sã nu
doarmã. O infirmierã, care ne face
curat ºi îngrijeºte bolnavii,
primeºte între trei ºi cinci milioane
pe lunã. Deci, la banii aºtia, pe
care-i primesc doctorii ºi
asistentele, nu meritã sã îngrijeºti
bolnavii, decât dacã ai o pasiune
sau o conºtiinþã deosebitã.

- Din pãcate, domnule
Profesor, aºa cum aþi putut
constata, mulþi din afara spitalelor
sunt tentaþi sã judece altfel
lucrurile ºi sporesc, vrând-
nevrând, suspiciunile, aruncând
asupra lumii medicale cele mai
nedrepte opinii. Iar acestea,
preluate ºi propagate de presã ºi
de televiziune, sunt amplificate,
ajungând sã distorsioneze
adevãrul cu privire la problemele
cu care se confruntã astãzi,
sistemul medical românesc. ªi, aº
spune, ºtiinþa ºi arta româneascã.
Cãci, despre toate, ºi în general
despre culturã, politicienii noºtri
vorbesc doar la mitingurile
electorale. Dar e cazul sã mã
opresc din asemenea consideraþii
ºi sã vã invit sã mergeþi mai
departe pe firul celor spuse
oamenilor de presã ºi de
televiziune clujeni, când v-aþi
întâlnit cu ei la sediul Colegiului
Medicilor.

- Le-am explicat, pentru a
înlãtura orice dubiu, cã e sub
demnitatea unui doctor sã
condiþioneze actul medical. Sunt
complet împotriva unei asemenea
practici. Iar cei care se preteazã
la un asemenea comportament,
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trebuie sã fie sancþionaþi. Dar pe
cazuri concrete, nu pe vorbe. Cãci
se aduc ºi acuze de genul:
doctorul cutare mi-a cerut nu ºtiu
câþi bani, ca sã mã opereze. Bine,
þi-a cerut. Asta poate sa zicã ºi
portarul de la uºã, ca sã ia ºi el
ceva. La nivelul lui de culturã, el
poate sã spunã: domnule, dacã te
duci la dom‘ Profesor, trebuie sã-
i dai atâta. Numai cã vorbele nu
pot fi luate în considerare în nici o
societate civilizatã. Decât pe
vremea lui Hitler ºi a lui
Ceauºescu. Numai atunci vorbele
erau luate în considerare. [Dar sã
revin asupra chestiunii ºi sã spun
încã o datã ºi mai apãsat] cã este
nu doar reprobabilã, ci ºi
condamnabilã condiþionarea
actului medical. Dar trebuie fãcut
ceva cu sistemul de salarizare,
fiindcã altfel nu se poate.

De altfel, vã spuneam cã
doctorii ºi asistentele medicale
sunt consideraþi bugetari, fiindcã
primesc bani de la Ministerul
Sãnãtãþii. Dar Ministerul Sãnãtãþii
ºi Ministerul Finanþelor furã banii
Caselor de Asigurãri Sociale, de
vreme ce noi trãim pe numãrul de
bolnavi. Dacã îngrijeºti mai mulþi
bolnavi, primeºti mai mulþi bani.
Dar plata se face cum vrea
Guvernul. Sunt multe lucruri de
fãcut ºi de îndreptat în þara asta.

Iar presa nu pricepe ce-i aia
Colegiul Medicilor. Drept urmare,
voi reaminti, ºi nu doar celor din
presã: Colegiul Medicilor este o
organizaþie profesionalã, non-
guvernamentalã, care existã
printr-o lege, dar întreþinerea ºi
modul ei de administrare se face
prin cotizaþiile lunare, pe care le
dãm noi, doctorii. Nu primim bani
de la nimeni. Fiecare doctor dã 10
lei pe lunã, ca sã existe acest
Colegiu al Medicilor.

Pe de altã parte, trebuie sã
spun cã avem niºte reguli de
ordin deontologic, de legislaþie
româneascã, pe care le res-
pectãm.

ªi e cazul sã mai amintim cã
Profesorul Cintezã a înfiinþat acest
Colegiu al Medicilor ºi a avut, pe
când era ministru, o contribuþie
importantã în organizarea ºi
structurarea lui, dupã modelul
Colegiilor similare din Germania.
În momentul în care s-a certat cu

Tãriceanu, a început, însã, o luptã
surdã între Colegiu ºi Ministerul
Sãnãtãþii.

Noi ar trebui sã rãspundem de
calitatea actului medical, e
adevãrat. Dar mijloacele prin care
controlãm aceastã calitate, nu
existã, fiindcã Ministerul n-a vrut
sã lase Colegiului calitatea actului
medical ºi o controleazã el. E bine
cã o controleazã, dar o face prost.

- În aceste condiþii, ce i se
reproºeazã Colegiului Medicilor?

- Colegiul e acuzat cã nu dã
verdictele de malpraxis mai
repede. Dar, nefiind organizaþie de
stat, ci una profesionalã, nu avem,
prin lege, termen de judecatã.
Primim o reclamaþie. Avem un
departament de jurisdicþie, care o
analizeazã ºi strânge materialele
necesare la dosar. Câteodatã,
dosarele ajung aºa de
voluminoase. (ªi trebuie sã
recunosc cã gestul prin care
domnul Profesor încerca sã se
facã ºi pentru mine înþeles era mai
mult decât semnificativ). Dar,
continuã dânsul, Nicolãescu iarãºi
ne-a încurcat, spunând cã nu
Colegiul Medicilor este abilitat sã
dea sau sã nu dea verdict de mal-
praxis. ªi pentru asta a înfiinþat o
Comisie de Disciplinã, care e
deasupra Colegiului, complet in-
dependent aleasã tot dintre
doctori, prin vot democratic. Dar,
de multe ori, n-au ieºit oamenii
care trebuiau sã fie, au ieºit la vot.

- ªi atunci, domnule
Profesor, ce se întâmplã?

- Noi, cei din Colegiul
Medicilor, instrumentãm – cum s-
ar zice la Procuraturã- un caz de
malpraxis, facem dosarul, punem
declaraþii, copii dupã foi de
observaþie ºi nu mai ºtiu ce,
încercãm sã tragem o concluzie
ºi zicem, la sfârºit: credem cã
acest om poate fi acuzat sau nu
poate fi acuzat de malpraxis. Dar
suntem obligaþi sã trimitem
dosarul la Comisia de Disciplinã,
care iar ia hotãrârea, complet
separat de Colegiul Medicilor, ºi
numai ne informeazã, la sfârºit.
Singurul lucru care este comun
între Colegiul Medicilor ºi Comisia
de Disciplinã e o juristã, aici, la
Cluj, dar ºi la toate Colegiile.
Jurista e angajata Colegiului, e
plãtitã de Colegiu ºi ea face

legãtura între Colegiu ºi Comisia
de Disciplinã. Deci, lucrurile iarãºi
sunt neclare.

- Unii, mai puþin duºi la
bisericã, ar þine, totuºi, sã vã
întrebe: de ce este atât de greu
de dat un verdict de malpraxis în
medicinã?

- Vã spun cinstit, câteodatã
e foarte greu de stabilit. La fiecare
activitate medicalã, ºi dacã bagi
un ac, poate sã iasã o complicaþie.
Complicaþia e citatã în literaturã,
unde se precizeazã, de pildã, cã
la omul cãruia i se face o puncþie,
în proporþie de 0,02 la sutã, pot
sã aparã urmatoarele complicaþii.
Deci, complicaþia nu e
condamnabilã, ca malpraxis,
fiindcã e citatã în literatura de
specialitate cã poate exista.
Discuþiile pot începe numai în
momentul în care n-ai rezolvat
bine complicaþia. Odatã dacã n-ai
recunoscut-o, ºi a doua oarã, dacã
n-ai încercat s-o tratezi. Rezultatul
tratamentului aplicat pentru a
repara o complicaþie, iar poate sã
intre în discuþie. ªi aici existã o
distanþã între aprecieri. Fie se
recunoaºte cã, într-un anumit caz,
nu se poate face nimic ºi cã orice
om are dreptul sã moarã, fie ne
postãm pe o altã poziþie ºi
considerãm cã, dacã am mai fi
fãcut ceva, pacientul ar fi scãpat
cu viaþã. Am þinut sã amintesc
aceste atitudini, tocmai pentru a
lãsa sã se vadã cât de
interpretabilã este problema
aceasta a malpraxisului. Iar cazuri
de neglijenþa se gãsesc
pretutindeni, inclusiv aici, la Cluj.
Au fost cazuri celebre în Cluj: unul
cunoscut ca „lingura lui Vlad”,
dacã aþi auzit. Chirurgul a uitat o
lingurã în burta unui deputat ungur
de pe aicea. ªi un alt caz e cel al
doctorului Florian, de la Neuro-
chirurgie. L-a operat pe unul de la
Oradea de hernie de disc ºi a uitat
o lamã sau, mai bine zis, o lamã
de bisturiu ruptã în trei, în spatele
bolnavului. Pe om l-au durut ºalele
vreo doi ani de zile, pânã când s-
a dus ºi ºi-a fãcut o radiografie ºi
l-au operat la Bucureºti. Iar
deputatului, tot la Bucureºti, i-a
scos Sorin Oprescu lingura din
burtã.

- Dacã la asemenea
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neglijenþe palpabile nu se mai
poate spune nimic, nu existã,
domnule Profesor, ºi posibilitatea
ca, din invidie sau mai ºtiu eu din
ce alte motive, cineva sã fabrice
cu abilitate ºi probe false pentru a
denigra  ºi a supune oprobriului
pe un coleg din domeniu, fie cã
lucreazã la aceeaºi instituþie, fie
cã se aflã la o altã instituþie de
profil pe care þine dinadins a o
discredita?

- Lucrurile astea sunt greu
de judecat, tocmai pentru cã
întotdeauna, nu numai la români,
dar cred cã ºi peste tot în lume,
existã prezumþia de nevinovãþie ºi
suspiciune. Le-am explicat odatã
unor ziariºti de aici, din Cluj, cum
se pot falsifica intenþionat niºte
probe pentru a putea arunca, în
felul acesta, anatema asupra unui
om ºi a-l discredita. ªi le-am
explicat în felul urmãtor, cum s-ar
putea proceda. Ba, chiar unuia din
ei i-am atras atenþia cã, dacã îl pun
pe masa de radiologie culcat ºi-i
trag o pozã, iar între el ºi masã,
iau un  tifon ºi pun o lamã de
bisturiu, lama de bisturiu apare în
acea pozã, fãrã ca el sã-ºi dea
seama. De aceea, când se
prezintã asemenea “probe”, eºti
nevoit sã le suspectezi ºi sã te
întrebi dacã nu e la mijloc o
fãcãturã.

Acum nimeni nu te mai crede
cã ai apendicitã. Mie îmi trebuie
un document medical, scris de alt
doctor, sau de un laborator, de o
ecografie cã bolnavul ãla are
apendicitã.

ªi pe vremea mea, doctorii se
mâncau între ei, cã sunt ca ºi
avocaþii, ca ºi arhitecþii, ca ºi
ziariºtii.

- Dar parcã acum e ºi mai
ºi…

- Existã concurenþã cinstitã,
dar pe cei mai buni. Nu sã-þi
denigrezi colegul de breaslã. ªi pe
vremea mea, se mai uita, de pildã,
câte o compresie în oameni. Cã
aºa se întâmplã. Sunt momente
de agitaþie intraoperatorie, ºi unde
lucreazã trei-patru, nu poþi sã
supraveghezi tot. Dar, în
momentul în care se intervenea ca
sã se scoatã compresia aia, totul
se fãcea cu o decenþã incredibilã,
nimeni nu vorbea, scotea
compresia, o arunca, te duceai  la

ºef ºi-i spuneai. ªeful îl chema pe
ãla care a uitat compresia ºi-i
zicea: ia seama, cã uite ce-ai fãcut
, bine cã a ieºit bine. În cazul lui
Florian, se hârâie Florian cu ãla
de la Elias. Oprescu se bate cu
ãºtia de la Chirurgie III. Pe orgolii,
nu pe altceva. Dar existã în
medicinã o vorbã: nu dori rãul
altuia, cã în curând te pãleºte pe
tine.

- Invidia aceasta, care de-
cade adesea în josnicii, de þi-e ºi
ruºine cã mai faci parte din speþa
umanã, am întâlnit-o ºi eu,
domnule Profesor, în domeniul
meu de activitate. ªi, vãzând
asemenea cazuri aberante de
lucrãturi ºi de lovituri sub centurã,
nu poþi sã nu te întrebi dacã se
mai împacã ele cu statutul de om
de culturã ºi de specialist în una
ori alta din domeniile acestea.
Iertaþi-mi, vã rog, aceste accente.
ªi nu uitaþi sã mai aduceþi ºi alte
exemple ºi argumente în favoarea
opiniilor Dumneavoastrã.

- Am întâlnit chirurgi care se
bucurau când un coleg de-al lor
avea o complicaþie. Existã chestii
de astea reale în medicinã. Sau,
când cineva a greºit un diagnos-
tic, mai poþi auzi ºi asemenea
remarci,: ”I-am spus eu…“ Dar tot
la Burlui am învãþat: când ai un alt
punct de vedere, ia foaia de
observaþie, scrie-þi pãrerea în
foaie ºi te iscãleºti ºi-þi pui parafa.
Dar nici unul n-are curaj sã facã
asta. Sau foarte puþini, într-adevãr,
sunt oamenii cu probitate ºi
ºtiinþificã, ºi profesionalã, ºi
moralã care noteazã:”Eu am
susþinut ideea asta ºi am scris-
o…” Sunt golãnii de-astea testate
în lumea medicalã, n-ai ce face.
Dar asta se petrece în context
naþional. Cã de aici provine toatã
treaba asta.

- Insistaþi, vã rog, câteva
clipe ºi asupra acuzelor de
corupþie care se aduc acum
medicilor.

- Existã, în legea drepturilor
pacientului, un paragraf, unde se
spune cã bolnavul, la sfârºit, dupã
ce este vindecat, poate sã facã un
cadou sau sã recompenseze
doctorul sau spitalul. ªi mã
întreabã un ziarist: dacã bolnavul
îþi face cadou o maºinã? Iniþial, n-
am ºtiut sã-i rãspund. Mi-a adus

unul þigãri, mi-a adus unul whisky,
mi-a adus unul flori. Mie nu-mi
place sã iau bani, aºa cã mi-e
ruºine de oamenii ãºtia, cã ºtiu
cum trãiesc. Dar o maºinã? Uite
cã la asta nu m-am gândit. N-am
ºtiut cum sã-i rãspund ziaristului
în acel moment, când m-a
întrebat. Dar acuma, mi-a trecut
prin cap care ar fi rãspunsul. ªi
zic: domnule, dacã vine unul ºi îºi
permite sã facã drept cadou o
maºinã, e treaba lui. Înseamnã cã
e mulþumit ºi, teoretic, dacã îmi
place de ochii lui, mã gândesc
dacã o iau sau n-o iau. Domnule,
în America ºi în Franþa ºi peste tot,
un om poate sã facã altuia un
cadou, ºi în domeniul medical, dar
ºi în alt domeniu. Orice cadou vrea
el, în funcþie de posibilitãþile lui
financiare.

Dar în condiþiile în care, în
societatea româneascã îi vezi pe
unii cu 4x4, îi vezi pe unii cã îºi
schimbã maºinile de la o lunã la
alta, îi vezi pe unii cã-ºi fac vile ºi
apartamente sau cã au peste tot
conturi bancare, cum are Verestoy
Attila, sau cã ºi-au cumpãrat o
casã în Manhattan, la New-York
sau un apartament, stai ºi te
întrebi. Pãi, eu n-am nimic cu
ãºtia, sã-ºi cumpere. Dar, în
America ºi-n Franþa, te declari o
datã pe an la Fisc, ce venituri ai
avut ºi ce cheltuieli, iar Fiscul iþi
spune ce impozit ai de plãtit. ªi
dacã ai greºit o datã cu un cent
sau cu un dolar, îþi controleazã
declaraþiile pe cinci ani în urmã ºi
te pune sã-þi plãteºti impozitul pe
cinci ani în urmã. Nu-þi fac nimic
altceva. De unde ai avut banii ãia.
ªi în America, pânã prin ‘35-‘36,
când a apãrut Elliot Ness, nu, era
o debandadã. Când a venit ãla, l-
a bãgat în puºcãrie pe Al Capone,
nu pentru cã a fost criminal, ci
pentru cã nu ºi-a plãtit impozitul.

Am fost de vreo douã ori în
America, dupã revoluþie. ªi îmi
povesteau oamenii prin ce stres
treceau când îºi fãceau
declaraþiile de venit. Sau, în
Franþa; în Franþa nu mai existã
inspectori fiscali. Înainte, venea în
teritoriu câte un inspector fiscal,
se uita în curte, vedea ce maºinã
mai aveai, te chema sã spui cât ai
câºtigat, ca sã ºtie ce impozit sã-
þi punã. Posturile acestea de
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inspectori s-au desfiinþat, pentru
cã se toarnã vecinii între ei acum.
Sã zicem cã vecinul meu ºi-a mai
adãugat o camerã la vilã, cã ºi-a
fãcut piscinã ºi ºi-a schimbat
maºina. ªi, vecinul meu, se duce
singur la Fisc ºi declarã cât a
câºtigat. Dacã s-ar introduce
treaba asta, ar fi o lege corectã,
cinstitã, faþã de toþi românii. ªi
pentru ãla de la þarã, ºi pentru
doctori. Sã lase 16% impozitul pe
venit. Dar, celor care ar trebui sã
facã Legea, le este fricã lor sã-ºi
declare veniturile, aºa cã s-au luat
de doctori.

- Creionaþi, dacã nu cer prea
mult, acele linii de forþã pe care le
credeþi definitorii, sub raport spiri-
tual ºi moral, pentru evoluþia
Dumneavoastrã ca medic ºi om.

- Prea intelectualã întrebare
pentru mine. La ce vã referiþi
concret, cã nu-mi dau seama?

- La niºte principii care v-au
cãlãuzit în viaþã.

Domnul Profesor Mircea
Bârsan m-a privit uºor amuzat ºi,
la întortocherile mele de gând, a
rãspuns simplu, firesc, limpezind
totodatã ºi un crâmpei de viaþã din
biografia sa.

- Eu am fost crescut prost,
de niºte bunici. Unul a fost chiabur,
ºi unul a fost preot. ªi ultimul nu a
avut pensie ani de zile, când eram
eu copil. ªi ei m-au învãþat douã
lucruri: Primul era sã nu mã bag
în nici un partid. Era în perioada
de dupã nebunia cu comuniºtii, cu
chiaburii, cu nu mai ºtiu ce. Dar,
pânã la urmã, Burlui mi-a spus cã
trebuie sã intru în Partidul
Comunist, cã alt partid nu era.

ªi celãlalt bunic mi-a zis: sã nu
iei împrumut de la nimeni,
niciodatã. ªi, în special, sã nu iei
credite de la bãnci. O fi avut el vreo
experienþã între cele douã
rãzboaie mondiale, cu patru hec-
tare de pãmânt.

Bunicul meu de la Fãgãraº a
fost, cred, cel mai deºtept dintre
cei nouã fraþi, aºa cã l-au trimis
sã-ºi facã liceul la “ªaguna”, în
Braºov.

- Era pe vremea aceea, un
liceu de renume.

- Erau patru licee în limba
românã, în tot Ardealul, pe vremea
ungurilor… ªi, pe urmã, l-au dat

pe bunicul meu la Sibiu, sã se facã
popã. ªi nu i-a plãcut ºi s-a fãcut
învãþãtor. ªi a fost învãþãtor în
Becleanul din Fãgaraº pânã în
1938, când l-au pensionat.
Ajunsese director de ºcoalã ºi aºa
mai departe. ªi, din leafa lui de
învãþãtor ºi din 3 hectare de
pãmânt, la care lucra cu bunicã-
mea ºi cu alþi oameni, ºi-a crescut
patru bãieþi. ªi i-a dat pe toþi la
ºcoalã, la liceu. Doi dintre ei au
fãcut facultate.

…ªi poate cã, dacã ar mai fi
fost ceva timp, Profesorul Mircea
Bârsan s-ar mai fi lãsat în voia
acestor aduceri aminte ºi am fi
avut, astfel, ºansa de a pãtrunde
ºi în anotimpul prim al existenþei
sale, când a stat în preajma
acestor oameni, care i-au luminat,
se pare, ºi anii dintâi ai copilãriei
ºi tinereþii. Dar, cum orele Domniei
sale erau mai dinainte atent
cronometrate, n-am insistat, ºtiind
cã urma sã fie prezent, în acea zi
de sâmbãtã, într-o salã de
operaþii, unde trebuia sã aibã loc
o intervenþie chirurgicalã asupra
unui copil.

Or, dupã câte am înþeles ºi din
alte împrejurãri, în care mi-a fost
dat sã-l privesc doar de pe un pat
de spital, cei mici au un loc aparte
în sensibilitatea sa. Aºa cum cred
cã au, la urma urmei, mai toþi
pacienþii sãi. Cãci Profesorul
Mircea Bârsan nu-ºi permite ºi nici
nu cautã sã facã vreo deosebire
între cei aflaþi în suferinþã. Pentru
copii, însã, are, totuºi, un mod de
a reacþiona mai diferit, lãsând sã
se ghiceascã, din câteva vorbe, cã
are, în felul de a se apropia de ei,
ºi atenþia, dar ºi duioºia unui
pãrinte. ªi asta, în pofida faptului
cã poziþia sa de chirurg nu-i
permite sã se lase decât în treacãt
surprins în asemenea ipostaze.

Omul atent ºi prevenitor, dispus
sã se poarte întotdeauna în limita
bunului simþ ºi a bunelor maniere,
nu doar cu bolnavii, dar ºi cu
colegii sãi, este însã, ºi ferm în
convingerile ºi atitudinile sale,
chiar dacã ºtie cã, procedând
astfel, s-ar putea sã-i punã uneori
în dificultate pe mai tinerii sãi
colaboratori. Nu cred, însã, cã
vorbele lui, chiar dacã pe moment
nu-i lasã pe aceºtia indiferenþi, ar
putea fi tratate altfel decât ca

expresie a grijii ºi a dorinþei sale
de a-i ajuta sã-ºi depãºeascã
limitele, ca oameni ºi
profesioniºti. De aceea, ei îl ºi
înconjoarã cu stimã ºi simpatie.

Privindu-l nu o datã în
asemenea situaþii, mi-am dat
seama cã are, în felul sãu de a fi,
cerbicia, dar ºi eleganþa ºi
distincþia moºilor ºi strãmoºilor
sãi din Þara Fãgãraºului. De la
ei, pare-se, a deprins verti-
calitatea moralã, cinstea ºi buna
cuviinþã, atribute caracteristice,
de altfel, ºi oamenilor simpli din
þinutul sãu de obârºie, din care
el însuºi a descins, pãstrând, se
pare, ceva ºi din primordiile lumii
sale þãrãneºti (rurale).

Pe omul acesta de o simplitate
derutantã este destul de greu
sã-l prinzi în chenarul înºelãtor ºi
incomplet al cuvintelor. ªi nu
numai pentru cã este mereu în
miºcare, preocupat de tot ce se
întâmplã în jurul sãu, în acel
univers care este deopotrivã al
suferinþei ºi al speranþei, dar ºi
pentru cã te poate surprinde
adesea, ca orice profesionist
adevãrat, prin nobleþea gândului
ºi a faptei menite sã-l punã în
operã.

Pe omul acesta în halat alb
l-am simþit zile ºi sãptãmâni
alãturi de mine. Timp în care
aºteptam sã-l vãd intrând în sa-
lon ca sã-i spun de fiece datã cu
drag: “Bunã dimineaþa” sau “Bunã
seara, domnule Profesor”, chiar
dacã, în unele momente, nu
puteam fi deloc în apele mele.

De aceea, aº vrea sã-l asigur
cã, atât cât mi se va îngãdui sã
mai fiu alãturi de semenii mei, o
sã-i rãmân mereu îndatorat. ªi,
aº mai þine sã le mulþumesc ºi
colegilor sãi de breaslã, care, într-
un moment sau altul de cumpãnã,
m-au ajutat. O meritã fiecare în
parte, cãci aceºti minunaþi
chirurgi, în frunte cu Profesorul
Dr. Mircea Bârsan, s-au dovedit
a f i  nu doar specialiºti de
excepþie, ci ºi oameni de
excepþie. Aºa cum sunt mulþi, de
altfel, dintre cei care onoreazã,
prin prestaþia lor, “Institutul Inimii’
ºi-l fac sã fie cunoscut în þarã ºi
în lume.

T. Tihan
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Veºti contradictorii despre un Nego bolnav
de cirozã dar fericit cum n-a fost niciodatã

„O anume Olga din Sebeº,
judeþul Alba a relatat lui Suru“…

Aºa începe o notã a Securitãþii
craiovene din 28 ianuarie 1988
care rezumã conþinutul unei
scrisori adresate de Olga Caba lui
Ion D. Sîrbu.  Pentru securiºtii
doljeni, “Olga din Sebeº” nu era
încã, în mod evident, Olga Caba.
Expeditoarea scrisorii era, însã,
absolventã a Facultãþii de Litere ºi
Filosofie din Cluj (promoþia 1934)
ºi profesoarã de limba englezã
care, între 1952 ºi 1953, a fost
întemniþatã, pentru convingerile
sale politice, în penitenciarele
Mislea ºi Vãcãreºti. Olga Caba a
debutat editorial, în anul 1944, cu
volumul Vacanþã sentimentalã în
Scoþia. Lipseºte din literatura
românã peste un sfert de veac,
revenind în 1970 cu un volum de
Poezii. În 1988, cînd are loc
schimbul de scrisori cu Ion D.
Sîrbu, Olga Caba tocmai a publicat
romanul Zodia vãrsãtorului de apã,
o cronicã a instalãrii regimului
comunist în România. În acel an,
“o anume Olga din Sebeº” era o
doamnã distinsã în vârstã de 75
de ani.

“Prietenul nostru comun a
petrecut Crãciunul la Jaffa ºi ajunul
la Bethlehem.” îi scrie Olga Caba
lui Ion D. Sîrbu. “Este f. lãudat de
presã pentru Corrida, ultimul caiet
de versuri. Corespondãm curent,
chiar ºi acum am cãpãtat o misivã.
Nu stã un moment locului, nu ºtiu
cum mai scrie ºi compune muzicã.
A avut succes ºi cu compoziþii la
Paris. Da, e adevãrat cã N. are
cirozã dar se vede cã gãseºte
medicamente adecvate ca sã

poatã scrie. Mai cunosc cazuri de
cancer ºi leucemie când înaintarea
bolii a fost încetinitã cu ani de zile,
mai ales la oameni cu vârstã
înaintatã, în apropierea lui Nego.
El are acum 67 de ani. Poate cã
scapã ori data decesului sã se
apropie de data normalã a
sfârºitului unei vieþi omeneºti.” În
2 martie, cazul Nego e dezbãtut
de Sîrbu cu colegul sãu de Cerc,
criticul Cornel Regman: “Despre
Nego am aflat - via Wolf  - Olga
Caba - cã e bolnav, are cirozã dar
e serios ºi se trateazã. ªi-a
terminat Istoria Literaturii Române.
Acum e în cãutarea unui
traducãtor în germanã. Nu e uºor
de gãsit. Stilul rokoko- expresionist
al lui Nego e dificil de tradus.”
Sîrbu îi mãrturiseºte lui Regman
cã, acum, transcrie la maºinã
“câteva caiete de glose”.E vorba,
desigur, de Jurnalul unui jurnalist
fãrã jurnal care e socotit de autor
“un fel de memorii fãrã amãnunte
autobiografice doar cu obsesii,
vise, idei.” Omul îºi presimte
sfârºitul aproape: “Trebuie sã fac
ordine în moºtenirea literarã. Nu
se ºtie, nu se ºtie…”

În ziua urmãtoare, “Suru”
(numele de cod sub care
Securitatea îl urmãrea, în acea
vreme, pe Ion D. Sîrbu) îi relateazã
Olgãi Caba urmãtoarele: “Am scris
comedii, toate satirice, nu mi s-au
jucat. Acum, la Petroºani, se joacã
o comedie scrisã în… 1947. Teribil
de actualã, doar cã Cãþelul  (care
era un simbol al minciunii, atunci)
acum a devenit un personaj
principal ºi este cel mai bun de pe
scenã. Aplauze delirante. Accentul
comic se mutã: râdem azi de ce

plângeam ieri, mâine vom plânge
de ce am râs azi.”

Plictiseala, ca materie primã
de artã ºi literaturã

Sîrbu îºi admirã prietena din
Sebeº pentru rãbdarea ei de a
lupta cu plictisul. “Contribuþia
fantasticã a epocii noastre la
empireul literelor este inventarea
plictiselii ca materie primã de artã
ºi literaturã. Prostia, plictiseala ºi
nepriceperea sunt stâlpii pe care
se bazeazã Teatrul de aici, care
refuzã sã-mi joace piesele care au
cap fiindcã au ºi coadã.” Mai multe
despre Nego ºtie tot Sîrbu care, ca
un jurnalist chiar fãrã jurnal, are
informaþii din numeroase surse.
“Vestea privind ciroza lui Nego am
primit-o de la prietenii noºtri de la
Stockholm ºi Copenhaga, dr.
Steiner, neurochirurg, ºi regizorul
Giurchescu, fost coleg de teatru ºi
consãtean (e din Petroºani). Am
scris Marianei ªora, prietena mea
din München. Am primit mai zilele
trecute o scrisoare prin care la
ordinul lui Nego – mi-a comunicat
urmãtoarele: Nego e bine, vesel,
sãnãtos, râde enorm ºi e fericit
cum n-a fost niciodatã. Cât
priveºte mult promisa Istorie a
literaturii cred cã tu ai dreptate. Are
gata ce a scris în þarã. La Köln a
suferit, la München nu mai suferã
dar a lucrat, cred eu. Lucreazã
greu ºi cu intermitenþe. Despre
prietenii mei am zis: unii au murit,
ºi au plecat, alþii au plecat ºi au
murit. Nego face parte din
categoria ultimã, ca ºi mine dealt-
fel. În strãinãtate devin prost,
ageamiu, nu pot nici scrie ºi nici
povesti ca lumea. În Craiova asta
cretinã ºi fanariotã, în schimb,
lucrez ca un înger. Nego, la 16 ani,
ºi-a scris scandalul  vieþii sale de
geniu multilateral; la 17 ani a
publicat poezie, la 19 ani - o prozã
de scandal iar la 23 - a lansat un
manifest literar naþional. A fost un
tiran. L-a dirijat, fãrã succes, pe
Stanca, i-a dictat paºii lui Doinaº,
a avut o influenþã teribilã asupra
lui Regman, Todoran, Cotruº… Eu
i-am scãpat. L-am bãtut zdravãn
de douã ori, apoi am fãcut  trei ani
de front. L-am dezbrãcat eu de o
anumitã cãmaºã salvându-i viaþa,
l-am oprit sã se înscrie în stalinism.

 Mihai Barbu

Ion D. Sîrbu.
Scrisori deschise...
dupa 20 de ani

(
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A trecut la catolicism, Nego a fost
martorul acuzãrii în al doilea
proces, a declarat cã din cauza
mea a greºit calea ºi cariera sa
politicã. Am primit 7 ani - când am
ieºit am vrut sã-l ucid în bãtaie dar
pe urmã mi-a fost milã de el. Era
un alcoolic, se tot suicidea dar nu
reuºea sã moarã de tot. Nu ne-am
vorbit 15 ani. Apoi, la Köln, dupã
ce ne-am spãlat rufele în familie,
ne-am împãcat. Adevãrul e cã nu
ne putem schimba prietenii dupã
45 de ani. El este un capitol al
tinereþii noastre. A fost, fãrã
îndoialã, un ºef de generaþie
pierdutã. Ca om, îl iubesc cu toate
defectele sale, ca scriitor aºtept sã
vãd minunea: Sfântul Duh, în chip
de istorie a literaturii, apãrând
deasupra acestui Ioan fãrã de þarã
ce se credea ºi Tatã ºi Fiu ºi voia
sã ne boteze pe toþi. Regret cã a
rãmas. Aº dori sã-l mai vãd odatã
în viaþã sã-i vorbesc despre tatãl
sãu ( nu a fost un tatã prea bun).”
Aceastã întâlnire între patru ochi
nu a mai avut loc niciodatã.

În mai, Securitatea inter-
cepteazã o altã scrisoare pe care
Sîrbu i-o trimitei Olgãi Caba:
“Doinaº nu mi-a trimis nici o
ilustratã, nu mi-a dat nici un
telefon. Frica pãzeºte via  se
spune pe aici. Mã tem cã
rãutãcioºii mei amici (care mã
iubesc, încã) l-au întrebat: Cum de
þie þi se dã drumul iar lui Gary- nu?
Adevãrul e cã eu nu am un iris (la
ochi) care mã face suspect. Din
cauza acestui iris am o privire rea.”

Cred în Statele Unite ale
Eurasiei, învãþ ruseºte fãrã
profesor…

În aceeaºi zi, 28 mai 1988,
Sîrbu îi  trimite o scrisoare ºi
vechiului sãu prieten, Horia
Stanca. “Nu îþi mai înºir mizeriile
legate de atmosfera falsã ºi
ipocritã din Craiova. Nu mai pot
suporta. Citesc pe feþele unor tineri
confraþi gradul de fricã ºi de
eunucare. M-am sãturat ºi de filme
ºi de literatura “textualistã” a
tinerelor noastre genii. Am
senimentul cã trãiesc într-un spital
de nebuni… Mã doare fizic
hotãrârea asta cu ºtergerea de pe
faþa pãmântului a cãtunelor ºi a
unor sate. Dacã o fãceau hunii, am

fi zis cã e vorba de o nãvãlire
barbarã dar e vorba de niºte geto-
traci. Am sentimentul cã asist la
masacrarea stupidã ºi inutilã a
sufletului ºi trupului limbii ºi
poporului meu. Eu nu ºtiu ce
simte, de pildã, Doinaº care a avut
avere ºi casã la Caporal Alexa, eu
ºtiu ce era pãmântul pentru acei
soldaþi cu care am fãcut douã
rãzboaie (în est ºi în vest). Eu ºtiu
ce este o vacã ºi o oaie, o fântânã
ºi o ºurã. Acest sentiment de
lehamite mã cuprinde. Nu mai am
naþionalitate (nu pot fi de aceeaºi
naþionalitate cu turnãtorii din jur),
cred cã trec spre naþionalitatea
yalta: consider cã suferinþa politicã
uneºte mai mult decât unitatea de
limbã ºi tradiþii. Am citit douã
cronici excelente despre cartea ta.
Cartea ta am trimis-o în Germania.
A ºi sosit. Se va citi ºi acolo.
Terminã-þi opera nu vom avea nici
o scuzã dincolo dacã nu ne facem
aici bruma de datorie pe care o
avem faþã de Limba ºi Libertatea
poporului nost.” Scrisoarea a fãcut
o impresie deosebitã lectorilor de
la Securitate pentru cã tov. lt. col.
Vâlceanu are sarcinã de la
superiorii sãi sã facã o notã ºi
pentru tov. prim secretar.

În 16 iunie, Sîrbu îi face lui
Horia Stanca urmãtoarele
precizãri:  “M-a mirat afirmaþia lui
Doinaº în legãturã cu mâniile ºi
cearta cu Nego. Bãnuiesc obiectul
certei: Doinaº s-a certat ºi cu Wolf
pe un aeroport. Cunoscându-l bine
pe Doinaº nu pot sã-i dau dreptate
lui Nego (care nu se cunoaºte pe
sine prea bine). Dar poate cã
greºesc. În orice caz regret cã
periplul lui Doinaº nu a fost
perfect: vãd ºi aud cã acest al
nostru Sorescu, cu fiecare drum
al sãu, realizeazã cinci invitaþii noi
ºi 15 traduceri ale fabulelor sale.
E un mister acest mitic care pare
ºi prost ºi ºmecher dar care se
dovedeºte teribil de cosmopolit.”
Referirile privitoare la Marin
Sorescu sunt subliniate iar tov. lt.
col. Vîlceanu Ion are sarcinã, din
partea superiorilor sãi, sã fie atent
la atitudinea obiectivului Suru. Se
impuneau mãsuri urgente pentru
cã, în continuare, Sîrbu vorbeºte
ºi despre cartea lui Francisc
Pãcurariu: Istoria relaþiilor româno-
maghiare. “Mare decepþie. O carte

care trebuia sã fie europeanã,
latinã, flozoficã ºi cu boltã spre
marea deschidere nu este decât
un stufos manual de liceu, o
paralelã înºirare de autori români
ºi unguri. Totul pe o canava
marxist-stalinistã din care aflãm
cã Tudor Bugnariu era un mare
progresist, cã Raoul ªorban era un
f. mare progresist, cã… Cu toþii, cei
rãmaºi în Cluj, au fost mari
antifasciºti: dar îndatã ce au fost
«eliberaþi», deodatã, au fost
cuprinºi de amokul stalinist total.
Istoria o scriu cãlãii, dragã
Horia.Acest tovarãº Pãcurariu
(prieten cu Octavian Ghibu care,
ca sã-ºi vadã numele tatãlui sãu
tipãrit e în stare sã înfiinþeze, la
Sãliºte, o Academie ARLUS) ne
promite un al doilea volum.
Doamne apãrã ºi pãzeºte! La ora
asta, dragul meu, eu am trecut pe
naþionalitatea Yalta: consider cã
Fiinþa condiþiei mele umane
elementare, e mai importantã
acum decât o veche disputã
despre hotare, strãmoºi, masacre
sau frãþii danubiene.”

O altã chestiune pe care Sîrbu
nu o poate uita e cea a paºapor-
tului mereu refuzat. Ar fi vrut sã-l
mai întâlneascã, odatã în viaþã, pe
Nego. Cum criticul nu se putea
întoarce în þarã, singura variantã
valabilã era un nou drum în
Occident: “Întreab-o tu pe Erna
inimii tale dacã, mai nou, e nevoie
pentru a obþine viza de la R.F.G.-
iºti, de o invitaþie. Aºa am auzit.
Deºi nu am energie sã merg nici
pânã la Petrila (unde mi se joacã
comedia mea Cãþelul-Sâmbãta
amãgirilor voi încerca, totuºi, la
toamnã câteva umile cereri de
paºaport. Existã în Craiova cineva
care mã detestã acolo sus. Altfel,
nu-mi explic de ce trebuie sã
consider, mereu ºi mereu, cã sunt
ºi rãmân în puºcãrie silnicã pe
viaþã…” ªi aceste fraze privitoare
la demersurile (inutile) de obþinere
a paºaportului sunt subliniate.
Cineva, acolo sus, trebuia
informat… Despre cartea sa
depusã la editurã are veºti
negative cu toate cã… “Lupul
circulã”. (“Cei care citesc acest text
-dispãrut misterios de la editurã-
devin, automat, ºi duºmanii ursului
meu. Dacã nu eºti fiarã cu
oamenii, nu poþi fi om cu fiarele”
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conchide, sarcastic, scriitorul
nostru.) Finalul scrisori e la fel de
pesimist ca titlul marelui sãu
roman Adio, Europa! (“Israelul este
un foarte mare stat. Pãcat cã
Hinterland-ul sãu, Statele Unite, nu
au nici stil ºi nici putere. Personal
cred în Statele Unite ale Eurasiei,
învãþ ruseºte fãrã profesor…”)

În 20 iulie, Sîrbu îi scrie, din
nou, Olgãi Caba. “Nici cu Doinaº
nu m-am vãzut: nu a dorit sã mã
vadã. Mi-a fost nu ºtiu cum ca sã-l
întreb: ce mai fac amicii noºtri? Mi-
a trimis 10 pixuri nemþeºti pe care
i le dãduse Nego pentru mine. Nu
pãrea sã fi avut o cãlãtorie fericitã,
am auzit cã s-a cam certat cu voi.
Îl priveºte.

Regman a fost bolnav. Acum e
la þarã. Ioanichie trãieºte o crizã
de ratare, stã la þarã, traduce ruºi
grei, mi se pare. Viorica Guy îmi
mai scrie din când în când. Îmi
trimite albume de artã. Todoran are
uriaºe necazuri cu fiul sãu, bolnav
de cancer. Dupã moartea divinei
ºi unicei Eta Boeriu nu mai am cu
Clujul ºi cu Timiºoara decât f.
sporadice legãturi.”

Olga Caba îi rãspunde în 16
august 1988. Din pãcate,
scrisoarea interceptatã de
Securitatea e rezumatã la
dimensiunea unei cãrþi poºtale ºi
are foarte multe puncte de
suspensie: “…Sã-mi scrii când vrei
sã vii în septembrie… Mi-a scris
Wolf cã are oferte ale Editurii
muzicale ºi cã iar pleacã în
Spania… A fãcut o conferinþã la
Franckfurt. Pe cea despre Beniuc,
o cunoºti, desigur. Am auzit cã
Nego e foarte deprimat….M-a
invitat la München….”

Trei zile mai târziu, Securitatea
pune mâna ºi pe rãspunsul lui Ion
D. Sîrbu : “M-am întors alaltãieri
din Bucureºti, unde am fost sã fac
aºa-zisul protocol al cãrþii mele. Sã
trimit la câteva reviste un exem-
plar, poate, cine ºtie, va catadixi
cineva sã scrie ºi despre Ursul
meu. Cartea se va vinde la
Bucureºti ºi Craiova dar, spre
regretul meu, trebuie sã te anunþ
cã nici un exemplar din cele 10
trimise de mine, ca scrisori
recomandate (9 lei timbrul, plic
perfect) nu a ajuns la destinaþie.
Existã în poºta românã (hm !) un
cineva, rãu ºi pervers, care adunã

tot ce poartã iscãlitura mea. Nici
mãcar exemplarul trimis sorei
mele nu a ajuns la Petroºani. Pot
face reclamaþii câte vreau, ele
rãmân pleavã ºi vânt. Dacã plec
din Craiova (la Cluj, în
septembrie), din alt oraº poate
reuºesc sã-þi trimit un exemplar.
Nici scrisori din strãinãtate nu îmi
sosesc de 2-3 luni. Nimic. Mã simt
ca la Jilava sau Gherla, fãrã
pachet ºi vorbitor.”

Lupul circulã, vai, pe unde nu
trebuie…

Scriitorul are o corespondenþã
asiduã, pe tot parcursul anului
1988, cu editoarea sa preferatã, d-
na Maria Graciov. Chiar la
începutul anului 1988, în ziua de
4 ianuarie, “Suru” vrea sã clarifice,

odatã pentru totdeauna, problema
manuscrisului sãu depus la
Editura Scrisul Românesc din
Craiova. “Am trimis-o pe soþia mea
la H. sã-mi ridice textul: explozie,
revoltã, bâlbâieli. Dar reieºea din
cele spuse cã nici redactoarea, o
cucoanã localã, Marcela Radu,
nici el, H. (un miracol culturnic,
inginer de tractoare, redactor ºef
de când ºtiu cã nu m-a fãcut mama
oltean), nu au citit manuscrisul. Nu
au fost curioºi, nu se tem de mine,
nu au interesul; mã judecã politic,
le e fricã de printre rândurile mele,
etc… Nu m-am dus eu, fiindcã, mai
ºtii?, nu dispun de rezerve de
rãbdare, înþelegere, umor: con-
sider cã lupta de clasã trebuie
începutã din nou, pe alte baze:
împotriva proºtilor, a lichelelor, a
nepricepuþilor. Deci, de acum,

manuscrisul meu vã aparþine.
Dacã voiam sã-þi dau un telefon
era numai sã pot afla mai precis
în ce stadiu ne gãsim. Dacã
manuscrisul a fost citit de Liviu,
dacã a fost inclus într-un plan
imediat, dacã a fost înaintat spre
norii severi ai Olimpului Consiliu-
lui Culturii: dacã avem speranþa
sã o vedem anul viitor, dacã,
dacã… Pasul viitor va fi urmãtorul:
dacã îmi apare Ursul, atunci las
Lupul pentru post mortem. Dacã
nu îmi apare, încep sã-mi scriu
memoriile mele ºi sã scriu memorii
cãtre Stãpânire. Nu am vocaþia de
laº ºi nici mândria de clasã
intelectualã nu mi-am pierdut-o.
Nu mi-e fricã de moarte ci de
murire. Nu vreau sã pier, lingându-
mi superbele mele rãni politice.”
Ultimele fraze sunt subliniate
apãsat ºi pe marginea lor o mânã
autoritarã scrie: ATENÞIE !

Într-o scrisoare cãtre Horia
Stanca, din 15 februarie 1988,
Sîrbu este fericit cã ieri, în redacþia
Editurii Cartea Româneascã, au
sosit “periile” pentru prima
corecturã a romanului sãu Dansul
ursului. “Mi se va trimite un
exemplar sã corectez ºi eu, aici,
paralel cu corectorii specializaþi ai
editurii.” Apoi, Sîrbu scrie o frazã
pe care securiºtii nu ºtiu cum sã o
interpreteze ºi pun, pe margine,
douã mari semne de întrebare:
“…curând vin sã te vãd, sã-mi vãd
cartea, sã vãd acest Bucureºti din
care fug ardelenii ºi cer azil la
Budapesta.”

În ziua de 7 mai, “Suru revine”
cu o altã scrisoare: “..ºi mi-e foame
ºi mã apucã un fel de disperare.
Eu am suferit enorm ca sã nu
ajungem aici (deºi mizeria asta nu
putea fi imaginatã de nimeni în
vechea, pieritã, Românie). Acum,
zic eu, trebuie ca cei care m-au
turnat ºi m-au chinuit, ei sã rabde,
mie sã-mi dea o cartelã europeanã
de nevinovãþie ºi luciditate… Tot
dansând schizofrenia asta
naþional-stalinistã, nici nu mi-am
dat seama cã dansãm cazacioc ºi
acum, în derivã, alunecãm spre
mortala îmbrãþiºare a Asiei Mari…”

La începutul lunii iunie, Horia
Stanca îi relateazã lui “Suru” cã,
în rãstimp de douã luni, s-a vãzut
cu Doinaº, de trei ori. “De douã ori
scurtisim, o datã - acum, ultima
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oarã stând mai pe îndelete de
vorbã ºi plângându-se de
comportarea lui Nego faþã de el
ºi, mai cu seamã, faþã de Irinel.
Eu cred cã amicul nostru, Nego,
a înnebunit de-a binelea sã-ºi
iasã astfel din fire sau, ºtiu eu,
poate sã-ºi intre în fire, dacã
asta a fi firea lui. Sper sã apari,
totuºi, într-o bunã zi pe aici ºi
atunci vom afla mai multe. Am
primit, recent, din R.F. douã
volume de comemorare. Sunt 200
de ani de la naºterea lui
Schopenhauer ºi Eichendorff. I-
am propus lui Doinaº reactu-
alizarea acelor f. frumoase
Wonderlieder, acum, cã a fost ºi
el cãlãtor. Dar se lasã greu. Nu i-
au picat bine rãtãciri le prin
crângurile silvanelor de aiurea ºi
mã incitã sã rãmân, liniºtit, la
silfidele mele inexistente.”

Ziua de 16 iunie, îl prinde pe
Sîrbu panicat: “Te implor, Maria,
cautã exemplarul unu din Lupul ºi
catedrala care a rãmas în

redacþie. Am semnele mele cã
acest roman “circulã” misterios pe
niºte coridoare foarte severe. Lui,
Mircea, bunele mele gânduri. Te
rog sã-mi spui cã aºtept sã-mi
retrimitã prin Negrici (singurul meu
prieten de aici) demonologiile ce i
le-am împrumutat.” (În 11 august
1988, “Suru” îi scrie lui Sebastian
Horia Stanca povestindu-i despre
cele trei zile petrecute la Petroºani
cu ocazia Zilei minerului. Scriitorul
petrilean credea cã va putea
cumpãra, cu aceastã ocazie, niºte
carne pentru frigiderul sã “care e
gol ca un angajament de Ziua
victoriei”. Dar, constatã cu
amãrãciune, “de trei luni în Valea
Jiului nu se gãseºte nimic”. De la

greva minerilor din 1977 trecuserã,
deja, 11 ani. Aprovizionarea Vãii
Jiului nu mai era la fel ca în
vremurile în care Ceauºescu se
temea foarte tare de revoltele
minerilor. Totul reintrase în normal
iar magazinele redeveniserã
muzeele în care vizitatorii nu aveau
voie sã atingã (inexistentele)
exponate. Dar, dincolo de proble-
mele globale ale omenirii, fiecare
om are problemele lui specifice: “Te
plângi, iubite amic, cã nu se scrie
mai nimic despre cartea ta”. Sîrbu
gãseºte, imediat, o variantã logicã:
“Tot ce se referã la Ardeal e socotit
temã politicã de importanþã tacticã
ºi strategicã numãrul unu. Eu m-
am oferit la Ramuri (în toamna îmi
dau demisia din Asociaþia de aici).
Nu mai pot suporta pe aceºti laºi ºi
oportuniºti mitici ai noului val de
oportuniºti ºi sciþi… Dacã aº scrie
despre cartea ta (care e un
document de generaþie ºi istorie) aº
sublinia mai ales ºovinismul
miticilor din Bucureºti (Vechiul

Regat)… Este aici cineva care mã
urmãreºte, vrea sã-i mãnânc din
palmã, îmi aratã el ce poate puterea
când te pui rãu cu ea… Nu primesc
paºaport… Doar limba mea e
românã…”)

Sîrbu revine, în aceeaºi
chestiune a exemplarului rãtãcit
din Lupul ºi catedrala, ºi în
scrisoarea, din 28 august 1988,
cãtre Maria Graciov. Rezumatul ei
denotã faptul cã pe cei care îl
urmãreau îi interesa, în mod
particular, doar Lupul.  “….Am
circa 7 oameni în lume cu care am
corespondat temeinic. De fapt, eu
le scriu, ei îmi telefoneazã…Unde
e manuscrisul principal de la

Lupul ºi Catedrala? Nu vreau sã

se piardã sau sã circule pe unde
nu trebuie.”

În 28 octombrie 1998, “Suru” îi
scrie, din nou, d-nei Graciov, pe
adresa Editurii Cartea Româ-
neascã din Bucureºti, strada
Nuferilor, nr.41, tot despre Lupul
sãu. “ …Am recitit ºi Lupul. Îmi
dau bine seama cã acest text este
un text politic dar scris ºi gândit de
un condei de stânga care a stat la
bibliotecã ºi nu la ºedinþe.”
Securistul-lector, un colonel care
semneazã indescifrabil, pune, în
stânga colii de hârtie, douã mari
semne de întrebare. “Ambiþia mea
a fost sã egalez, ca luciditate, nivel
ºi adevãr, ceea e scriu fraþii noºtri
polonezi, unguri, sârbi ºi chiar…
ruºi. Nu pot sã scriu pur literar, liric.
Mi se pare cã adevãrul e o bucurie
mai mare decât binele ºi frumo-
sul. Într-un serial rusesc aud: A fi
comunist înseamnã a spune cu
orice risc adevãrul. Adevãrul e
primul membru de partid. Din
adevãr se naºte egalitatea ºi
justiþia revoluþionarã… ªi mai
spune: Minciuna nu e rentabilã nici
mãcar economic. Acest vis e tradus
aºa la Laboratorul Mogoºoaia:
Uneori, minciuna nu e chiar
rentabilã”.

 În ultima zi a lui februarie 1989,
cu ºapte luni înainte de a muri,
Sîrbu îi scrie editoarei sale un text
profetic. “ªtiu cã eºti foarte ocupatã.
Simt telepatic muntele de noroi
birocratic ce se revarsã peste brava
noastrã culturã. Citesc acum
numerele pe care le am ale acestei
reviste moscovite (Les Nouvelles
de Moscou) dar, de câte ori parcurg
articole despre stupida birocraþie a
stalinismului ºi poststalinismului
brejnevian, îngenunchez ºi mã rog
cu faþa spre clasicii marxism
leninismului ca aceastã cumplitã ºi
ruºinoasã realitate sã ocoleascã
birocraþia naostrã editorialã de
acum. Revin la o observaþie fãcutã
traducãtorului meu în rusã: Dacã
ruºilor le plac nuvelele mele satirice
scrise prin anii 50-54, înseamnã cã
ei au ajuns la luciditatea mea criticã
de atunci ºi mai înseamnã cã eu,
azi, evoluez repede spre starea de
idioþie ºi dogmatism în care se
scãldau ei în acei ani…”

Cristian Opriº

ª
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Acuzat de critica vremii cã
jurnalele sale de cãlãtorie sunt
lipsite de oameni, Adrian Marino
le justificã absenþa prin faptul cã
nu este interesat de aceastã sferã
de relaþii, obiectivele culturale
având pentru el o importanþã mult
mai mare: „Ceea ce pare «lipsã de
umanitate» constituie doar selecþia
ºi prioritatea unor obiective pre-
cise, realizabile, într-un timp foarte
scurt, în baza unor înclinaþii
organice. «Oamenii» sunt, într-
adevãr, puþini în aceste Carnete
fiindcã, în strãinãtate, nu acest
aspect mã intereseazã”(Carnete
europene, pp. 23-24).

Predilecþia sa pentru natura
moralã se reduce la surprinderea
spiritului citadin evoluat prin
realizarea de portrete colective:
„Afinitãþile mele merg în direcþia
naturii morale, nu fizice. De unde
un interes foarte redus pentru
descrieri, recreaþii naturiste, emoþii
«exotice». (…) Natura moralã ºi
intelectualã îmi pare mult mai
interesantã, mai atractivã.”
(Carnete europene, pp. 51-52).

Peste tot pe unde cãlãtoreºte,
Adrian Marino realizeazã portrete
colective care surprind cu o
remarcabilã fidelitate esenþa
spiritualã a þãrilor vizitate. Fiecare
popor cu care intrã în contact este
zugrãvit în jurnale prin elementele
definitorii specificului sãu naþio-
nal. Realizate prin observarea
directã a comportamentului uman
împletitã cu cunoºtinþele livreºti
acumulate de-a lungul timpului,
aceste portrete se contureazã în
mici medalioane de psihologie
umanã.

Obiectivitatea exigentului critic
se rãsfrânge în prezentarea

sincerã ºi directã atât a calitãþilor,
cât ºi a defectelor. Departe de a
se transforma într-un moralist,
Adrian Marino doar aduce la
cunoºtinþã cititorului ceea ce
observã, fãrã a-i furniza nici o
judecatã de valoare, lãsându-l pe
acesta sã tragã unele concluzii. El
înregistreazã  realitatea exact aºa
cum i se oferã, prezentând
oamenii în strânsã legãturã cu
mediul lor natural de viaþã,
lãsându-i sã evolueze dupã
dorinþele lor, neperturbând cu
nimic starea normalã a lucrurilor,
doar observând anonim ºi de la
distanþã modul în care aceºtia se
comportã. Procedând în acest
mod el obþine un portret extrem de
natural, oamenii reacþionând
sincer ºi spontan, nelãsându-se
inhibaþi de privirea cercetãtoare a
strãinului venit sã-i cunoascã mai
de aproape.

Adevãratul talent de portretist
apare în momentul în care
prelucreazã informaþia brutã
obþinutã pe aceastã cale. Toate
observaþiile directe sunt integrate
sistemului sãu de lecturi ºi propriei
sale viziuni umane, criticul
dovedindu-se un fin psiholog prin
selectarea doar a trãsãturilor
temperamentale specifice. Spiritul
sãu critic intrã astfel în alertã,
portretele prezentate în jurnale
sunt rodul unui îndelungat proces
de elaborare criticã. Rezultatele
finale constau într-o amplã analizã
a specificului uman, înregistrat atât
în notele sale naþionale distincte,
cât ºi în constantele lui universale.

Micile descrieri ale „sufletelor
popoarelor” vizitate, prezentate de
obicei în capitole finale de sintezã,
sunt dovada viei sale preocupãri

pentru universalitatea sufletului
uman. Calitatea acestor
caracterizãri îi dau sentimentul
solidarizãrii sau marginalizãrii,
Adrian Marino percepând
strãinãtatea în funcþie de valoarea
ei umanã. Þãrile în care întâlneºte
suflete calde ºi prietenoase, sunt
evocate cu o plãcere deosebitã, în
timp ce þãrile în care a suferit mari
decepþii umane sunt tratate mai
moderat.

Cele douã cãlãtorii realizate în
Spania ºi consemnate cu lux de
amãnunte în jurnalele sale (Olé!
España ºi Jurnal spaniol) nu-i
aduc cãlãtorului Adrian Marino
satisfacþia descoperirii directe a
enigmat icu lu i  temperament
spaniol, ci îl fac sã constate cu
amãrãciune: „Realitatea, indis-
cutabil, este foarte simplã: Spania
a fost ºi continuã sã rãmânã încã
pentru noi o mare «necunos-
cutã».(…) Domeniul rãmâne încã
foarte «exotic», excentric, strãin”
(Olé! España, pp. 17-18).

Este destul de bizarã aceastã
concluzie la care ajunge autorul,
mai ales cã Spania deþine primul
loc pe lista preocupãrilor acordate
þãrilor strãine vizitate. Dintr-o
organicã afinitate cu spiritul
spaniol, asemãnare descoperitã
prin macedonskianism, Adrian
Marino se apropie poate cel mai
bine de descifrarea adevãratei
mentalitãþi spaniole, atât prin
stufoasele lecturi de documentare
despre aceastã þarã, cât mai ales
prin observaþii obiective la faþa
locului.

Olé! España este mãrturia
cunoaºterii directe a acestei þãri
prin intermediul hermeneuticii
cãlãtoriei pe care ºi-a perfecþionat-
o constant de-a lungul anilor.
Singur, anonim, cu un riguros pro-
gram de vizitare a tuturor
obiectivelor turistice importante ºi
cu spiritul deschis observãrii
directe ºi identificãrii aspectelor
citite înainte despre Spania, criticul
re-descoperã realitãþile spaniole,
dându-le o interpretare personalã
ºi integrându-le propriului sãu
sistem de analizã.

Câþiva ani mai târziu, în
condiþiile de izolare moralã trãite
la Geneva în anul obþinerii bursei
pro Helvetia (1971-1972), Adrian
Marino retrãieºte cãlãtoria din

 Simona-Maria Pop

„Strainatatea“
prin ochii unui
intelectual din
Est

( (
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Spania ºi îºi coordoneazã fluxul
memoriei în paginile primului sãu
jurnal intelectual, care va fi publicat
în þarã abia în 1974. Contextul
genezei acestei cãrþi pare la prima
vedere irelevant, totuºi, el ne oferã
o importantã informaþie legatã de
modul în care au ajuns la noi toate
reflecþiile ºi impresiile spaniole ale
autorului. Tot ceea ce citim despre
Spania în acest jurnal este
rezultatul unui triplu proces de
prelucrare: documentare livrescã
prealabilã, descoperire directã prin
cãlãtorie, prelucrare ulterioarã a
informaþiei. Ultima etapã este cea
mai importantã, autorul nu ne
prezintã Spania în maniera
exaltatã a descoperirii directe, ci
în urma unui proces de prelucrare
ºi de sedimentare în timp a
impresiilor trãite cu prilejul
cãlãtoriei.

Spiritul sãu sintetic reuºeºte sã
ne furnizeze un portret complet al
sufletului spaniol, caracterizat, în
primul rând, printr-un spirit de
independenþã foarte pronunþat,
accentuat de marea „nebunie”
spaniolã, care dã încredere
deplinã individului în putinþa
realizãrii celor mai îndrãzneþe
proiecte. Cunoscuta „locura”
vindecã definitiv cultura spaniolã
actualã de orice „complex
european”, furnizându-i un senti-
ment al istoriei unic ºi foarte spe-
cial: „O fostã mare putere
mondialã, la un moment dat cea
mai mare putere politicã a lumii îºi
reconverteºte tacit, prin inte-
riorizare pateticã, dar fãrã crize
þipãtoare trecutul, istoria, tradiþia,
în termeni constructivi, de
geocentrism spiritual, din care
odiosul, anacronicul «imperialism»
aproape a dispãrut” (Olé! España,
pp. 124-125).

Spiritul constructiv ºi emi-
namente futurist al poporului
spaniol îl ajutã sã treacã peste
toate complexele de inferioritate
sau de nedreptate istoricã: „(…) n-
am întâlnit nicãieri în aceastã þarã,
nostalgia, complexele, resenti-
mentele marilor puteri apuse, care
se simt deposedate, frustrate,
rupte de fostul lor «mare imperiu»”
(Olé! España, p.125), izgonind
definitiv sentimentul oboselii
istorice. Din aceste raþiuni
realitatea mândriei (el pundonor)

este evidentã inclusiv la cei mai
simpli oameni prin luxul
încãlþãmintei de calitate, lustruitã
la maxim: „Observ mai bine
mulþimea spaniolã, cu tendinþa sa
instinctivã de individualizare, de
negare a stãrii de turmã. Spaniolul
chiar foarte anonim tinde sã se
individualizeze. Are, mai ales,
vocaþia încãlþãmintei elegante,
chiar luxoase, în contrast adesea
cu restul vestimentaþiei” (Evadãri
în lumea liberã, p. 25).

În ciuda puternicei tendinþe de
individualizare, Spania întreþine
strânse legãturi de familie cu
America latinã, legãturi cimentate
prin tradiþie, limbã, culturã, instituþii
culturale. Aceastã solidarizare
spiritualã pare a avea ºi o
explicaþie religioasã: „(…)
coexistenþa paralelã, la populaþia
localã, a sentimentului religios,
amestec (indescifrabil pentru
mine) de ritual exterior ºi adeziune
interioarã autenticã” (Olé! España,
p. 22).

Nu poþi înþelege acest fenomen
decât prin participare directã la
douã evenimente definitorii pentru
cultura spaniolã: marea pro-
cesiune religioasã din sãptãmâna
Paºtelui, exemplul cel mai
ilustrativ al modului de solidarizare
spaniol, ºi corrida de toros,
elocventã pentru autenticitatea
mândriei spaniole, care considerã
înfrângerea o gravã dezonoare:
„Trebuie sã fi participat la o Corrida
sã intuieºti ce înseamnã succesul
ºi dispreþul în Spania” (Olé!
España, p. 81) deoarece „(…) în
Spania ridicolul este mai mult
decât umilitor: de-a dreptul mortal”
(Olé! España, p. 89).

Aprofundând analiza spiritului
acestui popor printr-o încercare de
a schematiza un prototip al
caracterului spaniol, Adrian Marino
constatã cu surprindere cã omul
obiºnuit este întotdeauna grav ºi
tãcut, niciodatã însã crispat sau
violent, în ciuda sociabilitãþii ºi
solidarizãrii sociale excesive, care
te face sã te întrebi mereu dacã
alte popoare ºtiu sã trãiascã atât
de intens: „Populaþie a sudului, cu
multe intimitãþi extrovertite. În
acest mediu devii subit sociabil ºi
«disponibil». Trãiesc prea ascetic,
prea rigid, prea izolat. Constatare
fugitivã. Plãcerea de a trãi totuºi

existã” (Evadãri în lumea liberã, p.
12).

O adevãratã admiraþie pentru
seriozitatea constructivã a acestui
popor se desprinde din
urmãtoarea caracterizare: „Aº
risca o caracterizare: spaniolul n-
are vocaþie «simbolistã». El nu
cultivã nuanþele, jumãtãþile de
mãsurã ºi merge totdeauna pânã
la capãt. Aº vrea sã fac, cândva,
elogiul gravitãþii ºi seriozitãþii
spaniole, care umileºte
misticismul, superficialitatea ºi
zeflemeaua noastrã continuã. Îmi
plac aceastã sobrietate ºi
demnitate înnãscutã” (Evadãri în
lumea liberã, p. 26).

Demnitatea înnãscutã care
refuzã promiscuitatea pare a avea
totuºi unele fisuri în realitatea
imediatã. Acestea se identificã
într-un spirit picaresc dezvoltat în
unele medii sociale sau în lipsa de
punctualitate, extinsã la scara
întregului popor, care demitizeazã
puþin imaginea seriozitãþii ºi a
gravitãþii prin promovarea unei
senzaþii de trãire într-un spaþiu al
hazardului.

Lipsa orarelor fixe nu este un
indiciu al incapacitãþii realizãrii
unei munci organizate ºi produc-
tive, spiritul constructiv ºi
imaginaþia debordantã fiind
exploatate la maxim într-un efort
creator, vizibil mai ales în
arhitectura citadinã:  „În Spania,
oraºele sunt bine individualizate,
fãrã fenomene banale de repeti-
þie” (Olé! España, p.105) sau în
grandoarea monumentelor is-
torice: „Ceva din sufletul Spaniei
eterne este închis, fãrã îndoialã,
în El Escorial: ariditate ºi gran-
doare, ascezã, emfazã ºi mo-
numentalitate” (Evadãri în lumea
liberã, p. 19).

Aceste monumente arhitecto-
nice dovedesc încã o datã faptul
cã: „Spania istoricã avea, nu mai
încape îndoialã, sensul fastuosului
ºi al marelui spectacol, cu barocul
intrat în sânge” (Olé! España, p.
108), fast ºi grandoare care se
perpetueazã ºi astãzi sub forma
unor tradiþii spaniole greu de
anihilat: religiozitate, solidarizare,
gust pentru monumental ºi
fastuos, nebunia realizãrii celor
mai îndrãzneþe proiecte, ca-
pacitatea trãirii vieþii la maximã
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incandescenþã, demnitatea carac-
terului uman.

Vizitarea Portugaliei în 1977 îi
dã prilejul constatãrii locului pri-
mordial acordat prezenþei himerei
în viaþa portughezilor: „Nimic nu se
poate constitui fãrã un vis, o idee,
o himerã grandioasã. Vãd în
Portugalia istoricã un «agent» al
spiritului energetic universal”
(Prezenþe româneºti ºi realitãþi
europene, p. 129).

Atitudinea amintitã carac-
terizeazã un spirit constructiv,
orientat spre viitor, lipsit de inhibiþii
sau de complexe de superioritate,
aspect contrazis, dupã opinia
criticului, doar de vocaþia lor
istoricã, handicapatã de complexul
provincial, „obsedat de «Europa»,
cu nostalgia marilor centre
occidentale, mai ales a Parisului”
(Prezenþe româneºti ºi realitãþi
europene, p. 143). Învãþând sã
lase în urmã aceste nostalgii
istorice, portughezii se transformã
treptat într-un popor de oameni
gravi din rândul cãrora lipseºte
orice spirit de glumã sau de
tachinare meschinã. Aceastã
gravitate caracteristicã nu îi
împiedicã  însã sã aibã mereu un
surâs sincer pe buze sau un suflet
deosebit de cald ºi de onest, care
sã le permitã dezvoltarea unor
legãturi directe, facile, uºor
ceremonioase cu strãinii: „Cunosc
un popor prietenos, ospitalier, lipsit
de infatuare ºi de complexe de
superioritate” (Prezenþe româneºti
ºi realitãþi europene, p. 143).

Pe lângã importanþa acordatã
himerei, o altã caracteristicã pare
a fi absenþa oricãrei respon-
sabilitãþi a punctualitãþii, aceeaºi
spontaneitate a spiritului de
improvizaþie fãcându-se simþitã
peste tot: „Rigoarea, punctu-
alitatea ºi exactitatea par a fi
ignorate cu seninãtate ºi dezin-
volturã”, mai mult chiar, acestea
sunt tratate cu dispreþ: „(…)
precizia este o prejudecatã, o
sclerozã, o rigiditate, care pânã la
urmã dezumanizeazã ºi reificã. Or,
portughezul umanizeazã ºi
personalizeazã (ca ºi românul),
toate relaþiile sale” (Prezenþe
româneºti ºi realitãþi europene, pp.
148-149).

Adrian Marino  gãseºte ºi o
asemãnare cu o trãsãturã

definitorie a spiritului românesc,
ilustratã de Caragiale prin
binecunoscuta replicã „aveþi
puþinticã rãbdare”: „tendra
paciéncia” marcheazã aceeaºi
absenþã a grabei care stãpâneºte
deopotrivã ºi spiritul portughez.

Viaþa portughezã cunoscutã din
interior, din intimitatea familiei
portugheze musteºte de valori
umane incomparabile, absenþa
discriminãrii, spiritul justiþiar ºi
demnitatea civicã tronând la mare
cinste.

Cultul familiei ºi importanþa
deosebitã acordatã intimitãþii, atât
de frapante la spanioli, sunt
regãsite ºi cu prilejul vizitei
efectuate în 1974 în Olanda: „(…)
ceea ce te izbeºte ºi atrage este
vitalitatea, opulenþa, ordinea ºi mai
ales familiaritatea, mai bine spus
un anume sentiment natural al
intimitãþii, fãcutã «publicã»,
neinhibatã. Este detaliul olandez
de viaþã ce m-a surprins cel mai
mult ºi pe care-l voi regãsi peste
tot, în cele mai insolite situaþii”
(Carnete europene, p. 239).

Faþa antiteticã a intimitãþii va fi
întâlnitã în 1977 în Danemarca:
„Discreþie totalã a vieþii personale,
care este sacrã. Indiscreþia,
inoportunarea ºi bârfeala tãiate din
rãdãcinã împiedicã, pe de o parte,
comunicarea ºi, pe de alta,
încurajeazã transferul asupra
instituþiilor comunitare, impersonale,
a întregii rãspunderi morale
personale” (Prezenþe româneºti ºi
realitãþi europene, p. 182).

În ciuda discreþiei totale de care
s-a izbit la tot pasul pe tãrâmul
Danemarcei, Adrian Marino va
comite, de dragul autenticitãþii
jurnalului sãu intelectual, o gravã
indiscreþie prin zugrãvirea unui
portret extrem de exact al spiritului
acestui popor. Trãsãturile
definitorii, o veche moºtenire a
fondului ereditar viking, se
grupeazã în jurul unor veritabile
embleme naþionale: nevoia de
explorare ºi de expansiune;
discreþie absolutã, izvorâtã dintr-
un orgoliu nemãsurat; demnitate;
sistemul încrederii în cuvântul de
onoare.

Împlinindu-ºi un arzãtor vis de
tinereþe, Adrian Marino ajunge în
1977 ºi în Anglia, prilej folosit
pentru o întregire a colecþiei sale

de portrete etnice, printr-o micã
cercetare a caracterului englez, cu
care îºi descoperã unele afinitãþi,
justificate prin formaþia sa
spiritualã: „(…) aº avea poate o
oarecare înclinare categorialã,
generalistã ºi orientatã spre
ontologic, de facturã «germanicã».
De acelaºi tip ar þine, poate, ºi
înclinarea spre precizie, exactitate,
documentare în adâncime, ten-
dinþa sistematicã, de construcþie
grünglich unte. ªi totuºi îm-
prejurãrile m-au împins, într-o
oarecare mãsurã, sã devin autor…
francofon” (Romulus Diaconescu,
În centrul atenþiei: Adrian Marino
în „Ramuri”, nr. 10-11-12, 1993, pp.
12-13). Spaþiul englez îi confirmã
aceastã înclinare categorialã
germanicã prin: comportamentul
rezervat, impregnat de o ama-
bilitate inconºtientã, rezultantã
necondiþionatã a stilatului calm
britanic; tenacitatea ºi perse-
verenþa urmãririi scopului propus;
liniºte; ordine; disciplinã; sintezã ºi
schematizare.

Mare admirator al simþului
practic englez, nu se poate însã
împãca cu tehnica amânãrii, faþã
de care are repulsia organicã a
spiritului organizat, în veºnica
încercare de a stoarce pânã la ul-
tima picãturã avantajele oferite de
o bunã exploatare a timpului. O
altã dezamãgire britanicã constã
în observarea faptului cã „(…) în
Anglia, omul de culturã nu joacã
un rol deosebit (…). Iar când acest
om de culturã este ºi strãin, din Est
sau din orice parte a lumii, el se
bucurã de ºi mai puþinã
consideraþie” (Prezenþe româneºti
ºi realitãþi europene, p. 253).

 Adrian Marino este totuºi just
atunci când apreciazã tem-
peramentul englez, multe din
constatãrile sale coincizând cu
English Traits al lui Emerson,
semn cã nici un spirit de rãzbunare
nu se face simþit în acest jurnal, în
afara flegmei britanice ºi a
cinismului, trãsãturi de caracter
care-l stãpânesc deopotrivã pe
Adrian Marino, cât ºi pe britanici,
scorul fiind astfel egal.

Acesta pare a fi sensul inserãrii
în jurnal a unor incidente
amuzante, prin însãºi natura lor:
descrierea unei forme mai „stilate”
de a cerºi; prezentarea unor scene
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edificatoare pentru excentricitatea
ºi originalitatea englezã: vaga-
bond în zdrenþe dormind în saci de
carton sub vitrinele celui mai luxos
magazin de haine din Londra;
demascarea unor paradoxuri ale
vieþii cotidiene: importanþa
excesivã acordatã domeniului
privat, strict delimitat prin plãcuþe
ostentative care marcheazã
proprietatea privatã inviolabilã, în
contrast evident cu calmul englez,
rezultat dintr-o viaþã interioarã
sever reprimatã pânã la
completarea jurnalului intim în
metrou în vãzul tuturor etc.

Confruntarea directã cu
disciplina ºi rigoarea spiritului
german o va face însã prin douã
stagii de documentare la
Bayerische Staatsbibliothek (1982
ºi 1983). Impresiile sale oscileazã
între douã extreme, numitorul
comun fiind însã decepþia în faþa
transformãrilor impuse de marea
societate a consumului, care
metamorfozeazã orice valoare
autenticã ºi originalã într-un
produs de serie: „Constatarea unei
carenþe tot mai accentuate: modul
cum valorile, convingerile, ideile
radicale se relativizeazã, se
estompeazã, se destramã. Nimic
nu rãmâne ferm, intransigent,
tenace. Dezolarea mediului
dizolvant unde orice credinþã,
fermitate, candoare, sinceritate
sunt descurajate, ironizate sau
desconsiderate (cea mai gravã
reacþiune dintre toate) prin
indiferenþã, zâmbet politicos,
eschivã ºi tãcere. «Societatea de
consum», cu marea sa putere de
eroziune, seducþie ºi evaziune,
joacã ºi ea un rol – sub acest as-
pect – din cele mai involuntar
nocive” (Evadãri în lumea liberã,
p. 139).

Afirmaþiile apreciative sunt
destul de rare, rezumându-se la
adeziunea totalã pentru cultul
personalitãþilor marcante, cult care
a invadat pânã la saturaþie
Germania: „(…) se perpetueazã ºi
un adevãrat cult al oamenilor mari,
al inventatorilor germani, prin
busturi, tablouri, plãci de onoare”
( Evadãri în lumea liberã, p. 52) ºi
pentru spiritul sãu constructiv:
„Fãrã continuitate materialã ºi
tradiþie arhitectonicã o culturã nu
existã, nu poate sã existe”

(Evadãri în lumea liberã, p. 38).
Apãrându-se de „Mania

germanã a indicaþiilor, inscripþiilor,
ordinelor, avizelor, informaþiilor
rigide” (Evadãri în lumea liberã, p.
61) care devine extrem de
enervantã, dar ºi amuzantã în
acelaºi timp prin conþinutul ei
inedit, Adrian Marino nu se opreºte
sã constate, în ciuda acestei oferte
informaþionale lipite pe toþi pereþii,
„Apatie. Nimeni nu mai pare a mai
«crede» în ceva, exceptând
interesele proprii imediate. Indi-
vidualism ºi pulverizare” (Evadãri
în lumea liberã, p. 136).

Adevãrata revelaþie a ontologiei
sale germanice o trãieºte în
Elveþia, despre care nu noteazã
decât constatãri superlative la
adresa seriozitãþii, ordinei,
preciziei ºi organizãrii sale: „(…)
ceea ce mã atrage în Elveþia, pe
laturã de civilizaþie, este spiritul de
ordine, precizie ºi organizare. De-
test haosul, improvizaþia, confuzia
ºi gust în sfera socialã, ca ºi
vechiul meu prieten Dinicu

Golescu, toate serviciile, legãturile
ºi mecanismele bine unse, reglate,
puse la punct.” (Carnete europene,
p. 165).

Mirarea compatriotului amintit
anterior îl cuprinde ºi pe
cosmopolitul Adrian Marino când
intrã în contact cu civilizaþia
preciziei elveþiene, ca sã nu mai
vorbim de admiraþia pe care o
resimte în faþa grandioasei
realizãri de supunere a naturii
voinþei actului constructiv uman:
„(…) þara întreagã constituie un
adevãrat fenomen de umanizare
a naturii, de corectare ºi îndiguire,
prin parapeþi, tuneluri, serpentine,
funiculare, baraje, adevãratã
ilustrare a principiului ºi valorii lui
homo faber. A transforma o
geografie aproape integral ingratã,
numai de apã, gheþari, munte ºi
stâncã, într-o demonstraþie de
civilizaþie, confort, tehnicã ºi turism
de mare clasã, faptul n-a fost
posibil decât prin muncã tenace,
organizatã, inventivã, minuþioasã”
(Carnete europene, p. 167).

Cela Neamþu
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Flore Pop

DRUMUL SPRE EMAUS

Deodatã singuri. Îndepãrtându-ne de Ierusalim, sporovãind ceva între noi.
Florile de abur pe geamuri, în aceastã periferie, îmi spune, sunt fiicele frigului. Dar pe retinã ?
Unde e diafanul loc gol învins de vânt ? Sau zburãtoarele
alungate din cuiburi la cãderea serii, flori ale vãzduhului zburãtãcite degrab’ în pustiul ºi gol
ºi înalt, în cenuºiul din vânt ? Unde e fuiorul de aur al stelei ce vine fãrã sã se mândreascã, sã ne
indice doar distanþa sau proximitatea, dupã o mie sau douã de ani de drum spre a noastrã
sãrãcitã prezenþã-urgie ? Suntem, în cercul nostru, cu unul mai mulþi întotdeauna când suntem
flãmânzi...

Vocile acestea îmi par cunoscute. Áuie ori úhuie în sonuri uscate de undeva de aproape,
din cerul clar sau din iezerul de foc. Din piatrã, din scocuri.
Eram surd ºi gângav ºi nãtâng încã
atunci, dar durerea neîmpuþinatã m-a fãcut sã strig.
Renunþarea la câºtig e, ºi ea, câteodatã începutul câºtigului. Am înþeles, de atunci, cum muºchiul
verde se fixeazã pe stânci, trãind doar cu apã ºi umbrã. Dupã soroc.

Am strigat Domnului toatã ura mea pentru finit, pentru lucrurile aºezate,
cu migalã orânduite, laolaltã, cuminþi. Am urlat deodatã cu fiarele câmpului din rinichi
ºi din ficaþi, cu toate fiinþele acelea dezbrãcate, dezrãdãcinate, fãrã nici un pretext de ascundere
sub foi ori altoi
de pom sau de viþã, nevoind sã-ºi lase pielea nãpârlitã pentru vreo alta, asemeni ºarpelui, vrând
cu toatele, alãturi de mine, netotul, sã se înhame la trãsurã, pe speze proprii, în jugul umanitãþii
estropiate.

Vrãjit de armoniile vastului spaþiu de dedesubt, uitând cã sunt muritor
ºi pãmântean, simplu trecãtor, fragilitate mascatã, un biet duh întrupat, un oarecare..., un oaspe.
Nutresc nãdejdea cã voi intra odatã ºi odatã în huceagul luminos, al ’’fi-irii’’, chiar de-ar fi numai
deodatã cu cucii. Ca o presimþire a verii. Ori a crucii.

Blazat ºi cãtrãnit, sãrman exemplar al unei specii de-acum pe ducã, mã grãbesc sã dau
crezare instinctului meu din ce în ce mai nãuc. Cine-ar putea ºti cu adevãrat
de unde suflã ºi unde va trage, în definitiv, vântul acesta hain al iernii sufletului ?
Va mai sufla el cu vuiet clar în nelãmurire ?
Vederea mi se limpezeºte abia la piciorul crucii.

Suflul grav  al materiei, al uscatului ºi udului, al oazelor ºi deºertului, irumpe în flãcãri de vulcan
topit.
Numai omul doritor de simþiri cereºti se aºeazã de-acum în nedorinþã, în vag, în neþãrmurit.

Ascult la intervale risipite ºuierul acesta « nou » al vântului, întremãtorul ploii ºi al
gheþurilor peste un pãmânt abandonat de soare. Ascult bãtãile inimii
celui de lângã mine, suflul lui de sclav tânãr hãlãduind liniºtit în noaptea amarã.
Ascult, iau seamã ºi judec. ªi eu fiu al pãmântului sunt.

Mi-e teamã pentru oraºe ºi pentru sate. Degeaba îmi vor aþâþa alþii curajul. De n-ar apãra Domnul
cetatea
s-ar nãrui toate în asprul vânt, totul s-ar stinge în faºã, acum, pe veci, pentru totdeauna. Frânt.
Chiar dimineaþa, chiar vara.

Urmele carelor pe nisip încã nu s-au uscat,
armele vânãtorilor de oameni încã nu s-au odihnit,
orice albie tremurã  în albul de var, la stingerea fluviului.  La ultima atingere...

Oare aburi urcã acolo, în cãdere, sau tot fum ? Fabrica aceea beteagã, din apropiere,
va ajunge cu siguranþã un uriaº cimitir. Dar nu osuar. Un ultim depozit de fier vechi, ruginind în
pustiu, ori ruginind de pustiu... în golul pustiu. Amin. Vino, Doamne Isuse ! Maran atha, zice.
Amin.
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 Ion Pop

Traian Stef în
micul teatru al
lumii

,

La debutul sãu, cu Cãlãtoria de
ucenic (1993), puteam scrie
despre Traian ªtef ca despre un
temperament liric retractil ºi
frustrat în faþa unei realitãþi
resimþite, mai degrabã decât în
consistenþa ei vitalã, ca „teatru de
situaþii”, teritoriu apt pentru
construcþii himerice ale unui
subiect dezabuzat ºi sceptic, cu
conºtiinþa precaritãþii actului  scrip-
tural ºi controlându-ºi reacþiile cu
o luciditate echilibrat-elegiacã.  A
doua carte, Femeia în roz (1997)
construieºte tot în registru himeric,
mãrturisind de la prima paginã
prevalenþa scrierii în raport cu
descrierea concretelor („Scriu
acest poem / Pentru cã nu pot
descrie / Coapsele femeii în roz”),
notând în meta-text voinþa
poemului „lãudãros” de a depãºi,
totuºi, spaþiul pur fantezist („Eu
vreau sã iubesc, / Eu nu vreau
viaþaevis / Eu nu vreau sã fiu citit /
Eu vreau sã fiu jarul / Cu care a
ars roata olarului”).

Inaptitudinea pentru tempera-
turile înalte ale trãirii este, iatã,
dezvãluitã direct, iar „textul”
invocat rãmâne doar o „potrivire
sintacticã /.../ O silabã / Sãltând /
De la locul ei / La locul ei” – mod
explicit de a recunoaºte im-
posibilitatea ieºirii din stagnare ºi
inerþie, o singurãtate, un sentiment
al noncomunicãrii, dincolo de
strictul spaþiu intim, poate ºi el
imaginar: „Cuvintele singure la
plimbare / Nu le mãnâncã nimeni /
ªi nu sunt singur / Tu ca un opt
încolãcit peste memorie”.

Multe versuri ºi propun, de
altfel, „situaþii”, mici înscenãri, un
univers de panopticum ºi de „parc
de distracþii”, cu decoruri
manevrate de maºinãrii ºi
manivele, cu o ironic calificatã
„strãlucitã figuraþie” în mijlocul
cãreia subiectul poetic apare ca un

soi de retor de redusã ori inexis-
tentã audienþã, în orice caz
precarã, într-o variantã slãbitã a
„clovnului farsor” din modernismul
post-simbolist, blând autoironic,
într-un cadru articulat cu gust de
estet conºtient de artificiul punerii
în scenã: „Þi-ar place sã cadã
frunzele când vorbeºti / Ca niºte
aplauze spontane / Eu mã privesc
purtându-þi foile albe / În marº
forþat / Cãtre utopicul text al
victoriei. // Þâºniri imense de apã
/ Printre piramidele cusute în
mãtase / Spaþiul dintre doi
mesteceni / E îmbrãcat în cãmaºã
de marmurã / În balcoane cranii de
cristal / Fac o strãlucitã figuraþie”
(Strãlucita figuraþie).

În acest regim, sã-i zicem
hipotensiv, al lirismului supra-
vegheat intelectual, nici gestica
eului, nici datele atribuite figurii
fantasmatice a „Femeii în Roz”
(aceasta, cu trimiteri spre
rembrandtiana Saskia, inclusã în
celebrul tablou, Rondul de
noapte), nici elementele de cadru
scenic nu sugereazã tensiuni ex-
treme ale  trãirii. „ªi nu este frig sã
tremuri / Nici cuþite sã se apropie
de beregatã /.../ Ea ca într-un
exerciþiu de gimnasticã / Face
saltul ºi pleacã /.../ ªi te cuprinde
o simplã rãcealã / Un fâlfâit doar
pe la încheieturi”; sau:  „Tu sã mã
conduci / Între umbra ta ºi corpul
tãu / ªi umãrul dinspre mine / Sã
ardã puþin”; ori, ca în Clipirea
Femeii în Roz: „Þi-ai adãugat gene
false / ªi clipeºti ca un evantai
chinezesc / Când clipeºti / Numai
aceastã slãbiciune molatecã / Mã
opreºte / Sã nu mã arunc în braþele
tale / Sã fiu / Fotograful bãtrân care
mai soarbe din imagine / Nevãzut
dupã ochiul de sticlã / Dupã ochiul
cu clic / Aº vrea”.

Se vede bine cã   poetul îºi
regizeazã atent atitudinile, în

registrul dominant al desenului
evanescent, al miºcãrilor ezitante,
timide, ironizate vag dintr-un fel de
pudoare: „Am început sã uit
cuvinte / Tu mi le-ai dat ºi eu le uit
/ Unul câte unul / Nu mai au loc /
Între buzele mele ºi fruntea ta”.
Încã o datã, „Lumea nu e fãcutã
din gesturi esenþiale” – cum se
spunea încã în prima carte. E un
mic univers verbal, al unui „nou
Sisif”, dar al cãrui efort nu are mai
nimic dramatic, el învârtind
manivela Parcului de Distracþii,
unde apariþia Femeii în Roz,
himerã idealã, e în pericol sã cadã
„din starea gazoasã / În starea
solidã”, dar care deþine un soi de
autoritate... textualã, ºãgalnic-
ameninþãtoare: „Sã nu-þi  râzi de
mine / Zice / Dacã vrei sã mai
apuci/ Sfârºitul poemului”
(Manivela Parcului de Distracþii).

E un mod definitoriu de a
minimaliza solemnitãþile, formele
„tari” ale realului ºi expresiei
stãrilor de spirit, însã fãrã bruscãri
ºi contondenþe. Când se aflã în
pragul  gesticulaþiei rostandiene,
simþindu-se prea sentimental ºi
pândit de retoricã, întoarce versul
spre (auto)ironia tandrã, aºe-
zându-ºi himera (poate a Poeziei
ameninþate de preþiozitãþi ºi fineþuri
rococo) într-o ambianþã con-
venþional-rafinatã, cu supralicitãri
mimat-emfatice subminate de o
intertextualitate ce aglomereazã
cliºeele discursului amoros ro-
mantic sau numai romanþios:
„Femeia în Roz la masa rezervatã
/ ªi lemn sculptat ºi luciu temenele
/ Scumpeturi   colorate lãutari /
Fotoliul e larg comod te cheamã /
Val portocaliu de catifea / În faþã
strãinul cu ºalul de Damasc / Cu
lux de amãnunte vioi ºi odorant /
.../ De ce nu vii tu vino / Sã-þi fiu eu
protector  / Îþi dau ºi prunci o mie /
ªi flacãra ºi smoala ºi banii ºi
beteala / Secerã de aur îþi fac ºi
salbã de mãrgele / Sã fim noi doi
nemuritori ºi vii / Cãsuþa noastrã
cuibuºor de nebunii (Romanþa
Femeii în Roz).

Un anumit gust al înscenãrii se
prelungeºte în Epistolele cãtre
Alexandros (2004), unde sub
frazarea antichizantã a versului
transpar, drapate expresiv, fapte
mai degrabã nedemne de laudã
ale unei cetãþi provinciale, prinse
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în miºcarea dezordonatã a tuturor
tranziþiilor ºi compromisurilor.
Exemplul unui Kavafis nu poate fi
departe, evenimentul contem-
poran e remodelat în metru vechi,
tras în tiparul rostirilor înþelepte
ale unui spectator  sceptic ce
cunoaºte preþul noului teatru al
lumii. Trimiterile la actualitatea
politicã ºi culturalã imediatã din
Varadinum Felix-Oradea sunt
numeroase, sub mãºtile ono-
masticii grecizante ghicindu-se
adesea personaje cunoscute de
pe scena societãþii româneºti din
anii post-decembriºti.

Reperul definitoriu e totuºi mai
ales cel al exilatului de la Tomis,
cu Tristele ºi Ponticele sale,
nimerit într-o lume neaºezatã, în
care „Olympia-i departe”, adre-
sând unui prieten fictiv din Cetatea
Eternã epistolele, scrise cu o
„îmblânzitã mânie”,  ce se cer citite
„cu ochii lui Homer”, adicã ai
imaginaþiei poetice. Scena e acum
a poeþilor veleitari, a politicienilor
demagogi, a „ciocoiului celui nou”,
a „paraziþilor” ce se hrãnesc la
mesele altora, într-o þarã tristã ce
ºi-a pierdut umorul. Nou privitor ca
la teatru, poetul  asistã cu ochi de
înþelept sceptic la înscenãrile
cotidiene de spectacole derizorii,
afiºând masca umilinþei, modestiei
ºi  marginalitãþii, reticent faþã de
retorici ºi fanfare, ghidat doar de
bunul simþ comun: „Prea slab ºi în
virtute, dedat la râs amar, / Rar ieºit
din cetate, nici cât un parazit
chemat pe la ospeþe, / Neºtiutor
de carte ºi fãrã de talent la jocurile
imnice / ªi de picior prea moale
la-ntrecerile-acelor / Frumoºi atleþi
aruncãtori de disc, de suliþã ºi-n
fugã / Întrecându-se. De ruºine aº
fi pe podium, iubite Alexandros, /
Ca-n frunte de mulþimi. Nici artele
nu ºtiu sã preþuiesc / Cãci surd
sunt la trompetã ºi orb lângã
statuia cu frunzã / De mãslin ce
vrednic o înalþã eroul spre cer /.../
Cuvinte mari nu las în urmã, nici
forme noi / Nici versuri bune de
cântat – un petec de hârtie / Sã-l
ducã vântul ca pe-un fluture de
mai”...

E, aici, un exemplu de asimilare
expresivã a unor tipare stilistice
prestigioase, în care culoarea
sapienþialã echilibratã a dis-
cursului trece în fraza narativã, cu

un accent liric discret. Tentaþia unei
lecturi „cu cheie” tulburã, însã, într-
o oarecare mãsurã receptarea
strict poeticã, dar, odatã trecut
acest prag, poezia se deschide
spre o generalitate emblematicã,
precum în aceastã evocare a unui
cunoascut poet prieten în figura
cãruia se recunoaºte, de fapt,
dincolo de nuanþe, autorul însuºi,
iubitor de simplitate ºi de firesc în
raporturile cu lumea, conºtient de
precaritãþile omului de astãzi ºi
dintotdeauna: „Admiraþie mare am
pentru Ion, iubite Alexandros, / Dar
nu pot, ca el, rãbda în preajmã
golul, / Pe prost, veleitar ºi
prefãcut. Cu înþelegere-i / Priveºte
el, de la sine le-mparte / ªi n-are
Ion duºman în urbea democratã. /

În faþa cuptorului stã adesea, pânã
se coace pâinea / De el frãmântatã
ºi melcul i-i prieten. /.../ Mainimic
suntem, gândeºte, de ce atâta
zarvã, / N-avem alt rost pe lume
decât sã însemnãm / Scurte proze-n
Caiet ºi linii sã trasãm / Pe nisip,
pânã vine Soldatul cu lancea. /
Apoi prinde-a cânta ursuz ºi
adumbrit”. Autorul Epistolelor se
vrea ceva mai angajat în viaþa
Cetãþii, nu-i cruþã pe concetãþenii
de teapa celor menþionaþi mai sus,
dar o face, totuºi, cu o anumitã
reþinere, cu un verb trecut prin filtrul
scepticei înþelepciuni de spectator
(„Îmi place Teatrul Lumii ºi chiar
sã râd / De-aceia ce se fac de râs,
nu pagubã sau suferinþã / Sã le-

aduc”).
Silueta Femeii în Roz îºi

continuã drumul, cu un plus de
expresivitate, în Didascaliile
(2007), cea mai consistentã, sub
raport valoric, carte a poetului.
Trãsãturile himerei sunt cam
aceleaºi, faþã de „Femeia din
creier” apropierile sunt jucate ºi
vag autoironice, sugerând din nou
precaritatea ecuaþiei dintre
subiectul liric ºi „real”. Dupã ce
micul spectacol oferit lumii din
afarã, modelatã iarãºi ca Parc de
Distracþii, aspiraþia rãmâne totuºi
cea a unei intimitãþi visãtoare,
pudice, a refugiului într-o „poveste
de iarnã”, amintind vag de
„Decembre”-le lui Bacovia, ºi care
poveste este, în fond chiar Poezia,

textul ca „lume postumã”.  Sfiala
confesiunii, delicateþia senti-
mentului de dragoste se exprimã
ambiguu, între tonul jucat-emfatic
al romanticului amorezat ºi
sentimentul autentic astfel
surdinizat. Mici afluenþi livreºti irigã
în chip semnificativ un poem em-
blematic precum Invocaþie pentru
Femeia în Roz,  semnalând
reperele între care e de situat mai
toatã poezia lui Traian ªtef: o
înscenare ce asociazã mai multe
registre ale imaginarului, pe
fundalul conºtientizat al
convenþiilor discursului amoros
uºor subminat de (auto)ironie.
Fantezismul decorativ cu o uºoarã

(continuare în pag.84)

Cristian Opriº
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Poetul
de
foarte
departe
 Aurel Rãu

Dintru început sintagma
aceasta. Un poet de foarte
departe, prin anii 1960, „mai
tânãrul“ Cezar Ivãnescu, nãscut
în 1941. Pe care îl ºtiu un timp
numai ca fãpturã de cuvinte,
purtate de-o vântoasã, repetate,
jucate, strigate, plânse, din cãrþi
pe care mi le trimite, dar ºi din
poezii rãzleþe, în stadiu de
manuscris (litere mari, înclinate,
ca sãgeþi getice în zbor spre nori).
Din cãrþi numindu-se - imnic sau
alb - „rod“, însoþite de tandre
dedicaþii ºi abundente corecturi,
unele re-scrieri, prin ani 1975-
1978, cu poeme o curgere
neîntreruptã, monodicã, sãrbãtori
ale scrisului ºi gândului, dar ºi
galanteriei, parcã pentru un  loc
între trubaduri la curtea sicilianã
a unui Fredieric II, în urmã cu o
mie de ani, sau numai pentru o
întrecere între virtuoºi la un con-
curs în “Provanþa”, de nu pe Loira
unui Charles d’Oréans. Cu
încifrãri lainice atâtea - ca sã  iau
ºi eu, ca Victor Felea într-un
folieton de întâmpinare, parcã la
Steaua, o primã probã pentru
testare a unui vin nou, câteva

frânturi dintr-un poem fãrã titlu,
botezat la un moment dat Doina:

«! mã dor mâinile de scris
de la stâga înspre dreapta,
chinu-mi-s, alinu-mi-s,
numai scrisu-mi este Fapta... !»

ªi:

«! de la Dracul cãtre Domnul
de la Domnul cãtre Dracul
pânã mã omoarã somnul
pânã somnu-mi rupe capul...!»

Se regãsesc aici semnalând -
sau sunt rezumate parþial - ºi
ludicul ºi asonanþa, ºi o pondere
a fanteziei în tandem cu o sete
de concret, ºi o neînhibare faþã
cu cele sfinte, dinspre tagma
poeþilor blestemaþi, toate
particularizând. Dar acestea, nu
spre a lãsa unui plan secund o
trãsãturã nu mai puþin definitorie,
pe care cronicarul literar clujean
o surprindea, neezitant, într-o
solemnitate, de substanþã,
consideratã principalã: „Încã de
la întâiul Rod sunt prezente
principalele date ce configureazã
structura de excepþie a poetului,
structura unui eu plasat /.../ în plin
miez al suferinþei existenþiale,
mereu nemulþumit de situaþia sa
ca fiinþã trecãtoare, des.-
fãºurându-ºi marea elegie sub
semnul tutelar a douã per-
manente obsesii: una înseamnã
conºtiinþa morþii, a dispariþiei
inevitabile, cealaltã nostalgia
întoarcerii la «origini», la starea
«fericitã a prenatalitãþii», la pacea
primordialã“.

Parcursesem la vremea lor
formele acestea de a fi ale unui
suflet rãnit ºi în gâlceavã cu
sacrosante poncife, expediate
mie cumva confratern de un om
pe care îl voi fi întâlnit întâmplãtor
în trecerile mele prin Bucureºti ºi
cu care, probabil,  nu schim-
basem în direct vre un cuvânt,
versurile lui cu ceva de vrãji dar
ºi cu – mi se pãrea – o notã de
cantitativ, destul ca sã mã aflu,
în ceea ce le priveºte, în aceeaºi
undã bunã cu oficii critice în
cunoºtinþã de acuzã; ºi câteva
titluri, Balada lui Mil,  Amintirea
Paradisului, Jeu d’amour
(„Sângele îmi plânge-n sînge“,

Nirvana, „Mi-am îndrãgit
tinereþea mea“,  Alba, „Când
pommii înfloreau la Baad“),
Îngerii albaºti, Cantilena, „Tu,
care iubeºti toamna“, Teodora ºi
Bocet, rotunjiri mai riguroase,
care se opuneau unei impresii de
fragmentar, se constituiau în mici
universuri, umblau interesant
spre o imagine globalã, regal.

Reprezentarea dintru-nceput,
despre un temperament insolit,
visãtoresc, impulsiv, care îºi
îngroapã fiecare text între
semnele exclamãrii, luate din
spanioli, ca între douã scuturi
care sã apere de neant, nu-l va
pãrãsi, realizez, nici dupã ce pe
pagina de gardã a volumului
Muzeon, prin februarie 1980, îmi
va scrie: „Poetului angelic /.../
întreaga bucurie de a-l fi
cunoscut“ („angelic“, fiindcã în
instrumentarul florilegiul res-
pectiv e o bântuire de îngerime,
rai, ceresc), însemnare ca, într-
o bisericã, pe un Minei. Îi va
rãmâne, soi de aurã. Poate ºi
într-o legãturã cu amãnuntul
biografic: „nãscut la Bârlad“, oraº
în România despre care nu-mi
amintesc sã mi se fi dat prilejul
sã-l vãd vreodatã, sau cu atenþie,
o nebuloasã - de aceea, pentru
cititorul din mine, reuºindu-i
autorului, mai mult decât pentru
alþii, deplin, convertirea în
fantastic, mistificarea constantã
care sunt toate „Baad“-urile, unde
se vorbeºte, în fapt, numai de un
rai pierdut al ivirii pe lume ºi de
amintirea mamei punte între
douã nopþi (ca în Cantilenã), cu
un zel eseninian. Un învãþat, un
argintar în conivenþã cu un
împãtimit de cântec, un
compozitor, faurul disimulat într-
un învârtitor la o caterincã
mânuieºte atât de fãrã dificultãþi
sãrirea etapelor în încifrarea
transparentã, încât sã nu aibã de
suferit nici presupunerea cã din
cea mai de început copilãrie -
când în zorii îngãimãrii primelor
cuvinte sunt îndeobºte mâncate
parte din consoane, de nu vocale
- iese ºi gãselniþa de atâta miraj
prin exotic, toponimicã, sã-ºi
asocieze în tainã sonuri dintr-un
Akad, Graal, Karma, Ra.

Apoi o facturã poeticã þinând
de... zodie, reductibilã la douã
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teme, ori clãdind doar pe douã
strune, obsesii, cum s-a subliniat:
viaþã ºi moarte, eros ºi thanatos;
opþiune, spre a le onora,  singure
în scenã, definitiv, pentru
simbolic. În trama versurilor, cu
logodne ingenioase de incidental
ºi abstact, intuitiv ºi conceptual,
sub o confecþionatã senzaþie de
stihiinic, delir dionisiac, oscilãri
între puþin epicureism ºi puþin
franciscanism, totul, în ore mari,
cum se va întâmpla cu Amintirea
paradisului. Aceastã sintezã -
numai din atingeri cu un infinit din
Scripturi, în numai simulare a
romanþiosului, ºi accesoriul, îm-
brãþiºarea refrenului:

„Când eram mai tânãr ºi la trup
                                              curat
Într-o noapte floarea mea eu te-am
                                               visat:
Înfloreai fãrã pãcat într-un pom
                                        adevãrat
Când eram mai tânãr ºi la trup
                                              curat“,

cu grija ºi a sugestiei de suspin
ºi plocon lãutãresc, datã de
inculcarea unui ritm mai lungit în
versul trei al strofelor, ºi-n
reprimãri ºi de un blestem:

„Fã-l sã fie, Doamne sfinte,
                                       numai om
Pe acel care ne-a ispitit sub pom,
ªi când pomul flori va da, fã sã-mi
                            cadã carnea grea
Cum cãdea-va dupã cântec mâna
                                             mea!“

- dar ºi împãcare între cele douã
antinomii, contopire, ca-n
binomul platonician al
hermafroditului primordial,
poemul pe bunã dreptate reþinut,
îndrãgit prin ani, desfãtare în varii
împrejurãri de viaþã, ºi ilustrare
atât de dezarmantã a unei stãri
de graþie, din infern în ceresc,
graþie artei.

Loc unde sã simþi tentaþia din
nou a unui recurs la una din
frazele de învãluire din
receptarea aceluiaºi Victor Felea,
regretat: „Aspectului oarecum
distant, metafizic al elegiei sale i
se adaugã accente mai terestre,
note realist-naturiste, experienþa
autobiograficã, datele personale
invadeazã poemele, le coloreazã

cu indiscreþie de o psihologie
intimã, cu amãnunte ale mizerii-
lor îndurate, cu interesante
momente onirice sau erotice, cu
atitudini polemice“, într-un acelaºi
scop de-a citi pe sub cusãturi.
Lucruri spunând de o durere
subminatã de plãcerea de a
spune. Când în joc intrã ºi jocul.
Aºa bunãoarã, cu o tehnicã de
libertate, constând din trimiterea
fãrã o pregãtire prealabilã la un
anumit peisaj, extrem de
delimitat, presupunând nota de
subsol, un pigment în pline
generalitãþi ºi aburiri din mitul
mioarei nãzdrãvane, ºarada din
strofele:

„Tu care iubeºti toamna
cu bolta ei rozalbã,
muntariþa mea albã
din prunduri de bârga-

Din prunduri ºi bârgaie,
Muntariþã bãlaie,
În mine eºti ca toamna, pe
                       nevãzutelea“ -

unde e anexatã, flatarisitã, dositã,
localitatea Prundul Bârgãului.

Aici cum mi s-ar juca o festã,
eul liric histrionic, scoþând o
mascã, ºi lãsând între priviri
derutate neprotejat numai un  pur
confesiv: cu un episod de viaþã,

când omul din spatele lui,
profesor de liceu, temporar, mai
târziu redactor la revista Argeº
din Piteºti, e aruncat, dupã
terminarea Universitãþii, de
destin, vei afla ulterior, în robust
mediu bistriþean-nãsãudean.
Desigur, improvizaþia; dând bine
în raport cu o mãrturisire „Eu nu

am fost întru totul literat, ci ºi
muzician“ ºi  „Acum vreau sã-mi
reeditez cãrþile însoþite de
discuri“; dar dându-se ºi un test,
din modernitate, dinspre un prea-
plin ºi înflorit al trãirilor. Sau cum
mi s-ar primejdui o metaforã
obiect magic. Cãci prin îm-
prejurimi sorþi de peste voinþi se
rostesc ºi mai ºi: în mâini de
Parce, aici, poetul o va gãsi pe
chiar aleasa inimii lui, sau de aici
o va rãpi,  fãcându-ºi-o soþie ºi
nume cântat-descântat în atâtea
volume, intermediu ca motivul
„frunzã verde“ din foclor, atracþie
acesta din urmã aºiºderi câzând
cu tronc, dintr-un duh al locurilor,
fecund. Într-un astfel de cadru, cu
flori drept chenar, sã-l priveºti,
fericit, cu el, pe „naturalizat“, o
clipã, din ape de amintiri: „cîtã
vreme a trecut / de când eu cu
tine / în livezi ne-am aºternut, /
Marie, Marie“ (livezi, de pe o vale
cale de trecere din Ardeal îi
Moldova, unde un sat se
numeºte Livezi)!  Înaintea alegerii
unui alt fir de trifoi cu patru foi din
iarba cãrþlor, dintr-un murmur de
druºte ori bocitoare, ca-n aceste
întrebãri ºi rãspunsuri: „Ne-a fost
bine cât ne-a fost / Dragoste
departe! /De unde-ai venit pe jos
/ Prin atâta moarte? / De la gura
raiului / Dragoste departe, / La
gura miresei lui / S-o-ndulceºti cu
moarte“. Douã, feþe ale aceleiaºi
medalii.

Dar, din înceþoºãri, claruri ale
amintirii, încã douã, momente.
Cu vreo patru ani în urmã, autorul
seriilor ºi ciclurilor Jeux d’amour
ºi Agamemnon - un timp trãind/
scriind, alãturi de alþii, în Casa de
Creaþie de la Mogoºoaia, iar
dupã schimbãrile din 1989
devenit director al editurii
Junimea în Iaºi, ºi care þine sã
precizeze într-un interviu: „Fac
parte dintr-o generaþie care a
trebuit sã înfrunte niºte situaþii
teribile ºi sã se dedubleze“ - rupe
cu o tãcere, candidând,  fãrã
succes, la funcþia de preºedinte
al Uniunii Scriitorilor, în faþa unei
obºti rãvãºite de aceleaºi legi ale
genului iritabil, într-o salã în
Bucureºti. Un balafrat, dar ºi cu
o tinereþe în priviri încã, vindicativ,
camaraderesc, avântat. Are ºi un
cuvânt de tribun, nu de tot

Paginã din volumul Rod III, cu
corecturile autorului
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învingând un freamãt de facþii,
parte din cuvinte îmi ajung la
urechi, într-un rând de scaune în
pantã, ciuntit, de unde îl vãd mai
mult ca printr-un ochean întors,
dar brusc miºcãrilor mâinilor lui i
se substituie în mintea mea
literele mari înclinate ca sãgeþi
getice în zbor spre nori, dintr-un
imaginar laborator itinerant,
umplând cu adausuri, variante,
pagini cu text de  tipar, dintr-o
bibliotecã; multe din ele, menite
doar sã restituie pãrþi  din ceea
ce un artificiu cenzuristic gãsise
preferabil sã elimine pentru

salvarea, chiar ºi într-o
cosmetizare cinicã, a grosului
textelor. Astfel în  Rod III,
exemplarul meu, înlocuirea retro,
cu cernealã mov, a cuvântului
„Moartea“, cu „soartea“, de zeci
de ori, iar în Rod IV înlocuirea de
trei ori, cu cernealã neagrã, a
cuvintelor „noapte“ ºi „soarte“, cu
„moarte“; în expresia „mutaþia
genelor“, a cuvântului ultim, cu
„sexelor“; în „învoiala înainte de
toate“, a cuvântului prim, cu
„negaþia“; în versul „în c“, cu
„Viermele“. ªi aºa mai departe,
restabiliri; care în ediþii imedit
urmãtoare vor fi admise, aplicate,
biruinþi  de luptãtor.

ªi cu un an în urmã, în toamna
lui 2007, o nimerire împreunã

într-o confrerie de scriitori diverºi,
incluzând o manifestare cu lecturi
de versuri, la Institutul Cultural
Român din Paris,  prima datã în
viaþã la un loc, prilej când vom
figura amândoi, cu alþii,   ºi într-o
micã antologie Poètes roumains
d’aujourd’hui, editatã anume
pentru accest eveniment. Pentru
dimineaþa, dupã noaptea sosirii,
ºi dupã o cafea, pânã seara, nu
e nimic prevãzut în program,
ocazie bunã ca, în funcþie de un
dat ºi de vârstã, sã se contureze
ºi un mic grup de trei, care, jovial,
sã opteze  pentru o baladã la pas

prin vecinãtãþile Senei. De la
Place de la République prin faþa
Primãriei pânã la Atelierul lui
Brâncuºi ºi la FNAC, de unde
spre catedrala Notre-Dame ºi pe
la un colocviu al porumbeilor
universali cu statuia lui
Charlemagne, iar dupã o ultimã
fotografiere pe Pont-Neuf (nu
ºtiam cã de adio, „A dieu, à
Dieu...!“ se spune într-o poezie
din Baad III dedicatã lui Geo
Bogza), în lung de chei ºi de
buchiniºti - ca un Ion Pillat într-o
raitã târziu dupã studiile lui liceale
la Henri IV ºi dupã studenþia-i cu
plimbãri în Jardin de Luxembourg
- pânã la Pont des Arts. Dacã e
lãsat pe dinafarã vreun obiectiv -
putând completa, înlocuind ºi el

cu niºte cuvinte o lacrimã, Lucian
Vasiliu, care i-a  fixat ca-ntr-un
chihlimbar pe ceilalþi doi, între
care unul e autorul poemului La
princesse lointaine, evident. Iar
la sfârºitul zilei, la recitalul de
poezie de lângã Ambasada
României, când întreagã echipa
de resfiraþi e reconstituitã, acesta
din urmã gãseºte potrivit sã
procedeze ca-n recitalurile lui de
prin þarã, ºtiute - nu recitând, ci
cântând, însoþindu-se de-o
chitarã. Însã nu alege vreo
partiturã originalã, cu vorbiri
despre  o mãicuþã bãtrânã,
despre care se spusese „Aceea
ce mi-i Maicã prin iubire“ ºi „În
pântec mã porþi / sã mã-nvii din
morþi“,  ori de Soare ºi Lunã
þinând o cununã peste un câmp
de maci „adormitori“,  ci - cu
detaºare - un poem de... Charles
Baudelaire! Ca un omagiu Vinului
Solitarului, griului locului, o
Romanþã fãrã cuvinte, vãrsatã în
suflet lent pe parcursul zilei
scurse,  de secretã smerenie.
Rostit cu o fermitate ºi o
dezinvolturã ireproºabile ca ºi
pronunþia. De sã-þi aminteºti cum
e încheiatã o încadrare într-un
tablou de absolvenþi,  în  Scurtã
istorie a literaturii române, II, de
Dumitru Micu: „În esenþa intimã,
poezia lui Cezar Ivãnescu e o
meditaþie asupra condiþiei umane
/... / Meditaþia e camuflatã
derutant sub tot felul de artificii
de stil ºi excentricitãþi grafice,
disimulatã ºi prin amestecul de
limbaje. Rilke fuzioneazã cu
Rimbaud, cu Jarry, Cros, Artaud,
Michaux, Klabund, Morgenstern,
Brecht, chiar cu Lautréamont, dar
mai ales cu...“, autorul Florilor
rãului.

Poetul operând la tot pasul cu
Moartea, luptându-se sã o apere
ºi în ipostaza ei de cuvânt (de
reþinut ºi autoironia, dintr-o
Epigramã: „-Tu, Mimnern, despre
orice / sau oricine ai vorbi, adaogi
/ ºi cuvântul «moarte» - astfel /
pari profund ºi dai artei / tale
unitatea unui principiu: / ºi apoi
stai zile-ntregi ca un / nenorocit
caligraf ºi transcrii“),  dispãrut la
nici un an distanþã de momentul
parizian evocat, ceas (2008) în
care se scriu aceste rânduri cum
s-ar recita versurile: «De ce-au

Aurel Rãu ºi Cezar Ivãnescu (Paris)
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plecat pãsãrile de pe câmpie / Noi
de ce singuri rãmânem?», e,
ciudat, la sfârºitul sfârºitului,
numai un cântãreþ al vieþii ºi unei
traversãri. Respectiv,  cu greu l-
ai putea apãra de un delict de
ontic, la  modã în disocieri subþiri
despre instanþe ultime, în poetic
- aceastã altã luminã, pe care sã
i-o întorci. Confundatã cu
amanta, «a lumii mireasã» ºi
pentru, de cãtre, el («Frumoasã
eºti ca moartea»), infernalã,
neaºteptatã, grãbitã, ea catã sã
suporte rigorile unui joc invers,
compensator, în polul opus
ficþiunii, de poveste oarecare. Ca
în anecdota despre ciobanul care
a strigat de mai multe ori, în
glumã, cã a venit la oi lupul, n-o
mai crezi nici când coasa-i tocmai
a cosit, rãpitã în vãzduh: pe
stradã, sub geamuri, în Balada
lui Mil trec numai «femei» femei
- «cu ºold», «sân» ºi «pãr
frumos»!

Dar nu mai puþin, ca sã
revenim la omul din real, poetul
capabil sã se strãmute în oriunde,
pentru o floare de voie bunã, de
recuperat ºi  într-un personaj
dintr-o Idilã, hordouan. Mo-
tivându-se, la vreun ospãþ, la zile
mari din an, în vreo raitã
ºtrengãreascã de flãcãu în peþit
prin satele dintr-un Ion de
Rebreanu, astfel: „iarã sã
descindu“, „sã aud colindu“.
Când informaþia, pentru un curios
de întâmplãri de anchetã
folcloricã, în teren, în Ardeal, nu
mai ºtie ce-i adevãrul. Odatã
oaspetele spunând, punându-se
pe picior de rãzboi douã vãi,  cã
frumoasa, „regina“, obiectul iu-
birii, care îþi face inima „lingavã“,
prin tinereþe, s-ar fi nãscut pe
Valea Someºului („tu, cea
nãscutã-n Nepos“, nume de sat
care antreneazã fastul artizanal:
„când fapturile-mi toate /
mâncate-mi sunt de leprã“); iar
altã datã, cã drumului Vetrei
Dornei, dinspre Bistriþa, i s-ar
datora totul („! pe valea Bâr-
gaielor / dintre omenime / ne-
alesesem soþior / numai eu cu
tine!“). Motiv pentru care, în
postumitate, cei de pe aici sã se
creadã mai mãguliþi, cum atâtea,
mereu, potrivirile, cu zãri de zãri,
iatã semne din nou din departe, C
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confiscante de arhei, printr-un
tremur de oglinzi. Pe aceastã
„vale“ o întoarcere, iar ºi iar: „aº
mai trece cãlãtor / nu mã ºtie
nime, // aº mai trece, nu-i uºor,
vremea cu greime / îmi tot pune,
miel prior, / piedici o mulþime“.

S-a mai spus, constatare, nici
vorbã, de bun simþ, în cartea de
istoirie literarã pomenitã - dupã
o ochiadã ºi spre rimele interioare
ale unui Paul Fort ºi la „alcãtuirile
ºansonierilor descinºi din
simbolism“, pe sub nori aurii ale
unor tradiþii imemoriale cu aezi,
cobzari, menestreli ºi acâni, ºi
dupã relaþionãri ºi cu un García

Lorca, Georges Brassens, Miron
Radu Paraschivescu ºi un Allen
Guinsberg, întemeiat - cã
spectacolul sãu unic, luat în
ansammblu, „nu þine atât de
domeniul vizualului, cât al
auditivului, ºi în ultimã analizã se
reduce la elementul sonor“.

Viziune complinitoare, dacã-i
asociem ºi luciri dinspre mari cãrþi
iniþiatice  din mari culturi ºi
civilizaþii, ºi braþe de mari poeþi
cãrturãriþi, antici ºi europeni ai
veacului douãzeci, ºi ei sprijin
fãrã luãri de vamã, pe un drum
nu de prãbuºiri.

Eu îl vãd numai scriind.
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 CONTEXTE CRITCE

Soarta cartilor,

(

 Florin Mihãilescu

Habent sua fata libelli! Bãtrînul
dicton are dreptate. Asemenea
oamenilor, ºi cãrþile au destinul lor.
Unele chiar le imitã pura ºi simpla
traiectorie biologicã: se nasc, îºi
ating apogeul sau nivelul de
performanþã ºi mor, se pierd în
neantul din care cîteodatã nici cei
mai înverºunaþi documentariºti nu
mai izbutesc sã le scoatã. Dar ºi
cele mai rezistente, inclusiv
capodoperele cele mai strãlucite,
au propria lor curbã de interes, cu
numeroase ºi inevitabile urcuºuri
ºi coborîºuri. Cel puþin însã, ele
trãiesc ºi nu-ºi istovesc capa-
citatea de a-ºi recîºtiga publicul,
dupã un timp mai lung sau mai
scurt. Mai tristã ºi irevocabilã este
situaþia cãrþilor care s-au pierdut,
uneori definitiv, ºi despre care
avem totuºi suficiente date cã au
existat ºi chiar date privitoare la
conþinutul ºi configuraþia lor. Un
inventar al acestora meritã fãcut,
spre a ne da seama o datã mai
mult cã zestrea culturalã a
umanitãþii a fost indiscutabil mai
substanþialã decît ni s-a pãstrat. Cu
cît ne adîncim într-un trecut mai
îndepãrtat, cu atît lacunele sînt mai
frecvente ºi mai variate, afectînd
toate formele de artã, în primul rînd
cele perisabile, precum sculptura
sau pictura, dar ºi ºtiinþele ori
filosofia, într-un cuvînt toate
domeniile creativitãþii umane.

S-ar zice cã scrierile, dacã sînt
multiplicate, suferã mai puþin
riscurile dispariþiei totale. ªi totuºi
nici ele nu sînt scutite pe de-a-
ntregul de dezastru, în raport
fireºte direct proporþional cu
numãrul de exemplare pe care le-
au avut ºi mai cu seamã cînd n-au
depãºit faza manuscrisului de
autor. O istorie a acestor
interesante ºi deseori dureroase
avataruri ne-o propune un critic
literar englez Stuart Kelly, în
simpaticul sãu volum, intitulat – cu
o anume dozã de humor – Cartea
cãrþilor pierdute (Editura Nemira,
2007, traducere de Irina Negrea),

o carte care se citeºte ºi ca o
lucrare de exegezã, dar ºi ca un
roman destul de captivant cu
cîteva zeci de personaje, nu altele
decît creatorii ºi operele lor. Nu e
prea departe de adevãr autorul
cînd afirmã, dincolo de orice para-
dox, cã “întreaga istorie a literaturii
este totodatã ºi istoria pierderii
operelor literare” (p.ll). El înºirã
cele mai diverse forme ale acestor
dispariþii, de la cele explicabile prin
vulnerabilitatea suportului fizic “fie

el cearã, piatrã, lut, papirus, hîrtie
sau chiar - ca de pildã în cazul
limbajului peruan cu noduri khipu
- sfoarã”, trecând prin distrugeri în
sensul cel mai propriu al cuvîntului,
sau prin fenomenul rãtãcirii
manuscriselor, în împrejurãri
speciale, ºi mergînd pînã la acele
cãrþi “rãmase pe veci embrionare,
opere pe care autorul le-a plãnuit
ºi la care a lucrat, dar pe care nu a
ajuns niciodatã sã le scrie” (p.13).
Dacã unele pierderi se datoreazã
fragilitãþii materiale a mijloacelor de
conservare, ori neglijenþei
oamenilor, începînd chiar cu
scriitorii înºiºi, altele sînt rezultatul
tragic al ostilitãþii pe care ele au
putut-o stîrni în anumite medii reli-

gioase sau politice, punînd aici în
cauzã acte ale Inchiziþiei, iar mai
apoi incendierea cãrþilor de cãtre
naziºti sau teroarea poliþieneaseã
a organelor de represiune
sovietice. Pentru a da un singur
exemplu, iatã ce scrie Stuart Kelly,
ilustrînd cazuri dintre cele mai
deplorabile ºi mai dramatice:
“Faptul cã versurile de o satirã
usturãtoare din Oda închinatã lui
Stalin de Mandelstam s-au putut
pãstra este în sine ceva
remarcabil; multe alte documente,
ciorne ºi însemnãri de-ale lui au
fost arse, azvîrlite la closet ºi trasã
apa sau aruncate prin alte metode.
Compatriotul sãu, Isaac Babel, nu
a fost la fel de norocos. Cînd a fost
arestat de cãtre poliþia secretã a
lui Stalin, pe 15 mai 1939, securiºtii
i-au confiscat toate foile de hîrtie
din apartament” (p.15). Se
cunoaºte de asemenea semnifica-
tiva regãsire a marelui roman Viaþã
ºi destin al lui Vasili Grosman,
revelaþia literarã a anilor ‘80 ºi
amarã sugestie cu privire la va-
loarea altor astfel de opere
posibile, care n-au mai fost
niciodatã redescoperite. Nici
Securitatea românã nu s-a lãsat
mai prejos, iar multe dintre manu-
scrisele confiscate de ea n-au
fost nici pînã astãzi înapoiate celor
în drept. Mai rãu decît atît, chiar ºi
dupã 1989, un document deosebit
de revelator ca jurnalul inginerului
Gheorghe Ursu s-ar fi “pierdut” în
chip cu totul misterios.

Trãind într-o epocã superioarã,
de aflux al democraþiei, s-ar spu-
ne acum cã astfel de întîmplãri
nu mai sînt cu putinþã. Dar iatã cã
fundamentalismul islamic ne
contrazice, dacã ne amintim cã
ayatolahul Khomeini îl condamna-
se pe Salman Rushdie la moarte
cu ocazia publicãrii romanului sãu,
acum de faimã internaþionalã,
Versetele lui Satan. Tendinþa de
a interzice dreptul la cuvînt are
rãdãcini adînci ºi complexe.
Exponenþii ei de toate culorile ar
vrea desigur sã vadã nimicite
cãrþile indezirabile ºi chiar dacã
azi nu mai pot sã le distrugã pînã
la ultimul lor exemplar, date fiind
tirajele uneori uriaºe, ei se strã-
duiesc cu cerbicie ºi încrîncenare
mãcar sã le compromitã ºi sã le
invalideze moral.
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Însã pe lîngã aceste pierderi
mai mult sau mai puþin violente,
trebuie avute în vedere ºi celelalte,
care nu sînt mai uºoare nici ele ºi
în definitiv la fel de regretabile,
încît, cum observã pe drept cuvînt
criticul englez, nici canonul
occidental nu e complet: “Mult
lãudatul canon apusean, trîmbiþat
în strãinãtate pentru bogãþia,
fericirea ºi forþa lui, nu este o fãclie
olimpicã sau un armãsar de rasã
purã;  canonul acesta existã din
întîmplare, nu din necesitate, un
promontoriu norocos într-un ocean
de lucruri pierdute” (p. 16). Pe de
altã parte, se întreabã poetul din
critic, “posibilitatea de a se pierde
este într-adevãr cel mai rãu lucru
care se poate întîmpla cu o carte?”,
iar rãspunsul e pe cît de frumos,
tot pe atît de gratuit, ca orice figurã
de stil: “O carte pierdutã lasã loc
de visare la posibile desãvîrºiri” (p.
l6), Astfel cã propria sa carte ºi-o
recomandã Stuart Kelly ca pe “o
istorie alternativã a literaturii, un
epitaf ºi un priveghi, o bibliotecã
ipoteticã ºi o elegie pentru ceea ce
ar fi putut fi” (p. 17).

Ar fi mai mult decît fastidios de
a trece acum în revistã zeci de ca-
pitole ale acestui volum, doldora
de fapte ºi de întîmplãri, pãþanii ºi
avataruri, care de care mai
neaºteptate ºi mai pitoreºti, a cãror
poveste începe cam de pe la
75.000-2.800 î.Hr. ºi continuã cu
Homer ºi cu tragicii greci, cu autorii
Romei antice etc. etc, pentru a
sfîrºi cu un reprezentant al “noului
roman” francez ca Georges Pérec.
Sînt în acest interval ºi multe nume
mai puþin cunoscute, deºi deloc
lipsite de importanþa lor, dar se
regãsesc deopotrivã ºi Dante,
Cervantes, Shakespeare, Milton,
Racine, Leibniz, Goethe, Flaubert,
Dostoievski, Zola, Rimbaud, Eliot,
Hemingway etc. Pe bunã dreptate
observã Stuart Kelly cã nici mãcar
geniul “nu e o garanþie de
supravieþuire” (p. 325). Multe
informaþii sînt surprinzãtoare ºi ine-
dite, încît lectura se soldeazã ºi cu
un real profit în materie de istorie
literarã.

Dar cartea lui Stuart Kelly ne
trimite cu gîndul ºi la propria
noastrã literaturã, cãci nici ea n-a
prea fost feritã de pierderi uneori
substanþiale. Nu s-a mai ivit de

nicãieri continuarea Ciocoilor vechi
ºi noi, Mihail Sebastian ºi-a rãtãcit
la Paris prima versiune a
Accidentului, iar romanul
Hortensiei Papadat-Bengescu,
Streina, care ar fi încheiat ciclul
Hallipilor, a fost socotit definitiv
dispãrut timp de 60 de ani, pînã la
recenta descoperire a manuscri-
sului sãu (o ediþie ar trebui sã
aparã nu peste multã vreme).
Nenumãrate alte exemple ar mai
putea fi aduse aici în discuþie, dacã
am adãuga ºi categoria proiectelor
nerealizate, despre care ºtim totuºi
cîte ceva, ca în cazul unor
romancieri de talia lui Rebreanu
sau Gib Mihãescu. “Ce verb
frustrant – zice autorul nostru – : a
se pierde!” (p. 434). ªi ce tragedie
amarã, am adãuga noi, atunci cînd
s-ar putea dovedi cã a fost vorba
de scrieri de înaltã ºi autenticã
valoare.

Dar cînd constatãm din
documentata carte a lui Stuart
Kelly cît de diverse ºi de
numeroase sînt toate aceste

pierderi, parcã ne mai alinãm
pãrerile de rãu în perspectiva insur-
montabilei fatalitãþi. Pentru cã,
fãrã îndoialã, concluzia majorã a
lucrãrii criticului englez confirmã în
felul ei binecunoscuta idee a lui
Goethe potrivit cãreia, literatura
universalã nu este în ultimã
instanþã altceva decît “un fragment
al fragmentelor”, dacã þinem cont
ºi de multiplele trepte de selecþie,
care privilegiazã marile opere ºi
marginalizeazã, neglijeazã ºi
oblitereazã restul.

Ca ºi oamenii, cãrþile au
destinul lor. O parte dintre ele pot
sã trãiascã ºi sã strãluceascã
veacuri de-a rîndul, în schimb
unele, din nou ca ºi oamenii, se
pierd în neant, tot aºa dupã cum
altele se pierd în uitare. Greu de
spus, în ce le priveºte pe acestea
douã din urmã, al cãror destin e
mai trist ºi mai irevocabil. De
dispariþia lor ne consolãm tocmai
prin permanenþa celor dintîi. Altã
soluþie mai bunã nici nu avem.
Pentru cã alta nici nu existã!
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METAFIZICA
DETECTIVULUI

MARLOWE

Existã cãrþi pe care
visãm sã le scriem ani,
decenii. Apoi, dacã zeii nu
au aranjat bine lucrurile, nu
le mai scriem niciodatã,
deºi am visat toatã viaþa la
ele. La maturitatea sa
creatoare, Dostoievski a
aspirat sã scrie mereu
acelaºi roman. I-au ieºit
altele, poate mai bune, mai
diverse decât monomania
care îl fãcea sã viseze
mereu acelaºi scenariu.

Dar romanul respectiv – Povestea unui mare
pãcãtos se chema, parcã – nu l-a scris niciodatã.
Creditorii bãteau la uºã, în orizontul conºtiinþei lui
apãreau alte urgenþe, mereu mai era ceva de fãcut.
Iar Dostoievski nu este un caz izolat. Avem ºi noi,
în literatura noastrã, asemenea exemple, de creaþii
îndelung plãnuite ºi, pânã la urmã, ratate. Rebreanu
a tot anunþat în interviurile lui de dupã Rãscoala unul
sau douã astfel de romane care nu au mai apucat
sã fie scrise vreodatã. I. Negoiþescu a plãnuit o serie
de cãrþi – de la istoria lui literarã pânã la memorii –
pe care le-a lãsat neterminate... ªi mai sunt ºi alte
exemple posibil de evocat, dar nu întocmirea unei
liste exhaustive de proiecte neîmplinite conteazã aici
ºi acum. Ceea ce voiam sã spun este, pur ºi simplu,
cã, oricât ai fi de înzestrat ºi oricâte circumstanþe
favorabile þi-ar antura viaþa, tot mai rãmân destule
obstacole (interioare ºi exterioare) care te pot
împinge sã scrii mereu alte cãrþi decât cele visate.

Un caz fericit de contrazicere a acestei
constatãri îl reprezintã Metafizica detectivului
Marlowe a criticului literar, americanistului ºi co-
mentatorului politic Mircea Mihãieº. „Aº fi vrut sã
scriu aceastã carte acum treizeci de ani”,
mãrturiseºte autorul. „O consider o datorie de
tinereþe, în fine achitatã, în amintirea vremurilor când
[...] citeam cu voce tare pasaje din cãrþile lui
Raymond Chandler” (p. 5). O asemenea fidelitate
faþã de jurãmintele de dragoste ale adolescenþei nu
este la îndemâna oricui. Ca unul care am asistat la
vremurile evocate de scrib, frecventând cercurile de
prieteni pe care Mihãieº le pomeneºte, aduc
mãrturia mea cã lucrurile stau într-adevãr astfel.

Dupã ce a scris despre Faulkner ºi despre
jurnale, dupã ce a experimentat romanul la trei mâini
împreunã cu Adriana Babeþi ºi cu Mircea Nedelciu,
dupã ce ºi-a publicat repetatele divane ºi diagnoze

dialogale împreunã cu Vladimir Tismãneanu, ºi dupã
ce a dedicat un volum artistului complex care este
Leonard Cohen, universitarul timiºorean ºi
redactorul ºef al revistei Orizont publicã o exegezã
despre protagonistul romanelor poliþiste semnate de
Raymond Chandler. Întinsã pe planuri multiple ºi
divergente, cum se vede, opera mihãieºianã de
pânã astãzi contureazã cu greu un portret de o
coerenþã definitiv stabilitã, fiecare carte aducând cu
sine o reînnoire neaºteptatã pe seama scriitorului.
Acest critic important format la ºcoala lui Cornel
Ungureanu ºi a lui Marcel Pop[e]-Corniº, confirmat
deplin de tradiþionalul cursus honorum al profesorilor
de rang academic ºi plasat în câteva puncte vitale
ale culturii noastre postcomuniste (reviste, edituri,
institute ºi direcþii), se dovedeºte, atunci când îºi
scrie monografiile, remarcabil de fidel agendei sale
aurorale, de tinereþe. Un bun instinct de artist îl
fereºte de subiectele scorþoase, fãcându-l sã prefere
ori tratarea într-o cheie profund marcatã de adeziuni
– deci subiectivã -, ca în cazul lui Faulkner, ori figurile
altui tip de clasicitate decât cea mainstream (Cohen
ºi Chandler).

De fapt, ce propune Mircea Mihãieº în
Metafizica detectivului Marlowe, înafara unei cãlãtorii
la vechile adrese îndrãgite de sine ºi de colegii sãi
de generaþie? O descoperire a Americii literare prin
excelenþele unui gen oarecum marginal – thriller-ul
–, dar prin scrisul unui maestru comparabil cu
Hemingway, Dos Passos, Scott Fitzgerald. Ar mai
fi, apoi, desigur, însãºi acreditarea genului însuºi
ca fiind unul canonic sau canonizabil, situaþie care
ar permite aplicaþii benefice ºi la noi acasã (cine se
gândeºte astãzi sã ia în serios moºtenirea literarã a
Rodicãi Ojog-Braºoveanu, romanele lui Vlad
Muºatescu sau scrierile poliþiste ale lui George Arion,
ultimul fiind ºi cel mai apropiat ca abordare de
maniera chandlerianã?). Nu în ultimul rând, volumul
pasionatului de roman poliþist de la Timiºoara aduce
cu sine un dialog avizat de la cele mai importante
surse cu autorii importanþi din domeniu, ceea ce –
în cazul unei traduceri în englezã – ar însemna o
participare directã la dialogul critic ºi o cale de ieºire
din minoratul culturii noastre care prea adeseori se
încãpãþâneazã sã rãmânã acasã, în solilocvii cu
surdinã. Cu acelaºi drum, Mircea Mihãieº dã ºi o
altã lecþie, necesarã, compatrioþilor noºtri, arãtând
cã în construirea credibilitãþii culturale poþi porni de
oriunde, fãrã prejudecãþi înguste, defriºând drumuri
nemaistrãbãtute. În fine, nu aº uita sã suspectez
nici o anume, cvasipalpabilã, ataºare a exegetului
de personajul analizat, detectivul Philip Marlowe
pãrând sã îi meargã la inimã primului ºi oferindu-i
chiar, cine ºtie, un posibil mod de a se raporta la
lucruri ºi oameni.

Aceste câteva observaþii pot ajuta la decelarea
unei angulaþii, a unui decupaj, a unei selecþii ºi a
unei angulaþii ce particularizeazã vocea scriitorului.
Dificultatea încadrãrilor rãmâne, totuºi,
considerabilã, nu numai din cauza mobilitãþii lui
Mihãieº, ci ºi a altitudinii dialogului cu cititorul. Fãrã
a face excese neologistice, dar scriind cu o

Metafizica
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pasionalitate dificil de placat, în multiple direcþii,
personajul scapã din mâna pescarului improvizat
care este cititorul ca un þipar. Nici organizarea
materiei volumului de faþã în conformitate cu o
structurã anume nu ajutã cine ºtie cât în
operaþiunea de elucidare pe care criticul o are
înainte. Cele patru secþiuni cu autonomia lor
marcatã îmi amintesc, nu ºtiu exact de ce, de cele
patru cvartete ale lui Th. S. Elliot. „In my beggining
is my end”, spunea poetul, dar ultima parte a cãrþii
lui Mihãieº se intituleazã „Viaþa dupã Chandler”,
ceea ce aratã cã se poate merge ºi dincolo de acest
cerc...

Rarã ca proiect visat ºi dus la bun sfârºit,
povestea lui Marlowe reluatã de Mircea Mihãieº
deruleazã în peisajul nostru literar un fir epic puþin
obiºnuit, dãruindu-ne un traseu ilustrat copios cu
fragmente din Chandler însuºi, dar pãstrând – pânã
ºi în selecþia acestor pasaje – urma bine
individualizatã a scrisului autorului român.

Dupã lecturã, te poþi întreba ce anume va
întregi demersul lui Mihãieº pe mai departe. Aº
îndrãzni sã fac o prognozã, aºteptându-mã sã îl
vãd – ca în intercity-ul ce ne ducea cu câþiva ani în
urmã de la Cluj cãtre Timiºoara – pasionat de Hugo
Pratt ºi eroul benzilor desenate ale acestuia, Corto
Maltese. De ce nu? Lui Mircea Mihãieº îi place sã
surprindã ºi sã dezlege ºarade culturale dificile,
pe care alþii nici nu le observã.

 Doru Pop

Mitoº Micleuºan este
unul dintre tinerii basa-
rabeni instalaþi cu drepturi
depline în proza autohtonã,
scriind, alãturi de Ernu sau
Vakulovski, o literaturã
frustã, fãrã false preju-
decãþi ºi fãrã siman-
dicoasele sclifoseli ale
grafomanilor contempo-
rani. Asemenea cona-
þionalilor din muzica pop
sau folk (ºi aici mã
gândesc cu precãdere la

Pavel Stratan), noul val literar adus de autorii de
dincolo de Prut dispune de o ingenuitate mai mult

decât necesarã, el reprezintã un suflu de inovaþie
într-un mediu literar mult prea blazat ºi
autosuficient.

O primã dovadã în aceste sens gãsim în
romanul ”Kasa Poporului” (Polirom, 2008), care
este scris de la bun început ca un dublu text, ca un
fel de foietaj epic. Pe de o parte este lectura directã,
bazatã pe firul narativ confesiv, iar pe de altã parte
avem o combinatorie a cuvintelor ºi sintagmelor,
subliniate în text cu aldine. Acestea, citite indepen-
dent, sunt mici poeme în prozã, constituind un
discurs paralel, o hermeneuticã intratextualã extrem
de nimeritã pentru supraetajarea romanescã.
Demersul aceasta poate pãrea o banalitate literarã,
dar Micleuºan face din acest joc aparent simplist
un exerciþiu narativ remarcabil.

Cu trimiteri la Procesul lui Kafka ºi cu referinþe
continue la autorii ruºi (sau cu apelul la buricul lui
Wittgenstein), Micleuºan face cu limba românã
exerciþiul favorit al generaþiei sale – îi forþeazã
continuu limitele sexuale ºi pudibonde. Toate
dialogurile sale sunt pline de un jargon erotico-vul-
gar, nu lipsit de autenticitate, dar dus pânã la extrem
(aºa este schimbul de replici dintre Renata ºi
Patrupedu, într-o scenã îmbibatã de sado-maso-
chism ºi pornografie cu accente mioritice). Ulte-
rior, un capitol întreg va fi destinat sexului oral, mai
exact definiþiilor argotice ale acestuia ºi necesitãþii
de a gãsi „o limbã comunã” (între autor ºi cititor,
sper!).

În primul capitol, care culmineazã cu lingerea
(la propriu) a timpanului lui Beethoven este introdus
personajul Renata, prin intermediul cãruia
pãtrundem în universul Kasei, locul unde totul este
al tãu, cu excepþia ta. Renata este angajatã liftierã
în „Templu Deznãdejdii” unde, trece din real în plinã
fanstamã criminalã. Uciderea infirmierei de cãtre
Silvia cu toporul ºi tranºarea cadavrului este prima
scenã dintr-o lungã succesiune de întâmplãri
fantasmagorice – de exemplu aici moarta
(infirmiera) se ocupã de propria-i dezmembrare.

Kasa Poporului este similarã universului din
Infernul lui Dante, ea este populatã de cadavrele
„hoþilor, borfaºilor, violatorilor, psihopaþilor,
ucigaºilor. Atenþie mare, unii mai apucã de gleznã!”.
Dar bolgiile pe care le descrie Micleuºan sunt
îmbibate într-un limbaj de un umor dus pânã la
incontinenþã. Textul este plin de o ironie continuã,
fãrã limite ºi fãrã margini. Prin intermediul limbajului,
de fapt, este reconstituitã realitatea, aºa cum se
vede din preambularea personajului Tunaru, care
merge pe Splaiul Dependenþei trece pe lângã Aleea
Sacrificaþilor ºi Palatul Decadenþei, o coteºte pe
Abandonaþilor ºi iese pe strada Perversitãþii,
ocoleºte Piaþa Boschetarilor ºi o ia pe Dictatorilor,
numai pentru a ajunge (dupã mai multe contorsionãri
lingvistice de acest gen) pe Avortonilor.

O asemenea cãlãtorie prin imagini ºocante
este întregul roman, iar tipologia imaginarului la
care recurge autorul frizeazã dadaismul (ºi, ca
pentru orice dadaist, romanul trebuie sã aibã ºi
câteva scheme vizuale, grafograme stranii, lipsite
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de raþiune, dar nu ºi de logicã – cum sunt cele 13
pagini acoperite cu litera „a”). Calitatea lui
Micleuºan este tocmai abilitatea de a compune
imagini stranii – fie ele ºi cu inflexiuni din
Hieronymus Bosch – vedem la un moment dat cum
o femeie mutilatã are buzele decupate ºi chipul lui
Þepeº, iar în locul ochilor, câte o cãpºunã.

Dialogul dintre Damian ºi Patrupedu, din
capitolul „Amantul lui Kant”, cei care au pus
bazele Kombinatului, ne dezvãluie o parte din
ciudatul univers pe care î l  construieºte
Micleuºan. Referinþele (poate puþin cam directe)
la Þurcanu (remarcabil falsul testament al lui
Þurcanu!) ºi Nicolski, la Stalin ºi Makarenko ori
Beria explicã funcþia dramaticului. Formule ca „Nu
te ataºa prea tare de viaþã, ca sã nu-þi facã
moartea o crizã de gelozie”, sau „moartea e o
„târfã a dracului”, o „putoare ºmecherã”, asociate
cu etapele care duc la Templul Deznãdejdii
(„necrocanibalismul apocaliptic, autocanibalismul
postapocaliptic ºi atemporalizarea universalã”) ne
fac sã înþelegem cã, pentru Micleuºan, proza are
funcþie expiatorie.

„Sunt doi în mine, dacã nu trei... Primul urlã,
al doilea strânge din dinþi, al treilea observã toate
astea, dar nu mai simte nimic”, spune un
personaj, definind problema autorului. Dubla
naturã a naraþiunii, a acþiunii ºi a semnificaþiilor
se devoaleazã într-o poveste paralelã, în care
un soþ nemulþumit, Serafim Drãgan, se întoarce
acasã, este cicãlit de nevastã, intrã la toaletã,
unde descoperã o vedere cu Palatul
Parlamentului. Nemulþumit de constipaþiile ºi
hemoroizii declanºaþi de aceastã vedere, Serafim
comenteazã despre „explicarea inexplicabilului”,
iar povestirea urmãtoare ne duce în cimitirul
condus de cãtre Baltazar Tunaru, unde lucreazã
ºi groparul Barbãlatã (pe care îl regãsim în Kasã).

Din pãcate excesul de personaje, a cãror
dezvoltare este aproape imposibilã pe un spaþiu
atât de redus, reprezintã principalul defect al acestei
cãrþi. Autorul, din dorinþa de a lãsa liber fluxul
automatismului uitã cã literatura este structurã,
oricât de „experimentalã” ar fi abordarea.

Cu toate acestea, dublând memoriile
personale cu ficþiunea purã, Micleuºan încearcã sã
reconstituie un mecanism oniric, care îl face sã fie
un amestec de Lewis Caroll ºi Orwell. Pentru el
scrisul este o formã de „ascundere în spatele unui
vis inventat”, un mijloc de expiere a realitãþii prin
proiecþie himericã. Numai cã, încercând sã scoatã
”sensul semnificaþiei” dintr-o materie vâscoasã,
care este întunericul din creier, Micleuºan eºueazã
în capitolul final, intitulat Fecalosofia (unde, evident,
se concepe o filosofie materiei descompuse),
cedând tentanþiei absurdului ºi aberaþiei. Poate la
urmãtoarea sa încercare literarã el va reuºi sã îºi
adune forþele ºi sã îºi valorifice adevãratele atu-
uri: puterea de a construi imagini fantaste, dar
credibile, forþa personajelor ºi abilitatea de a scrie
dialoguri. Abia atunci va ieºi din experiment ºi va
intra în literaturã.

Un policier
psihologic

Reîntoarcerea lui Ion
Vianu în spaþiul cultural
românesc a însemnat, în
mod evident, ºi o re-
conversie decisivã a
scrisului sãu. Psihotera-
peut ºi eseist înainte de
’90, scriitorul revine în
limba românã cu o în-
fãþiºare nouã, de memori-
alist ºi romancier, încer-
când sã compenseze, într-
un fel, hiatusul impus de
exil. Una dintre copertele

celui de-al patrulea volum de prozã din ultimii ani,
„Necredinciosul” (Cartea Româneascã, Bucureºti,
2008), se referã tocmai la postura ciudatã de
prozator la bãtrâneþe: „M-am întors în România ca
sã scriu: în viaþa unui romancier debutant cum sunt
– paradoxal, eu sunt un douãmiist printre ºaizeciºti,
am fost contemporan cu un eseist ca Matei
Cãlinescu, un poet ca Nichita Stãnescu, un
romancier ca Nicolae Breban, dar abia acum pub-
lic ficþiune –, e nevoie de un feedback, de un
rãspuns al publicului ºi deci faptul cã sunt în
România mã alimenteazã, mã hrãneºte.”

De altfel, bãtrâneþea ºi „întârzierea” sunt
tematizate interesant ºi la nivel ficþional. Romanul
„Necredinciosul” pune în scenã, dupã modelul
„Crailor de Curtea Veche” (sursã permanentã de
raport a romancierului care a scris un rafinat eseu
despre Mateiu Caragiale), o lume în amurg ºi o
umanitate abulicã, care trãieºte, dupã cum se
menþioneazã la un moment dat, „doar pentru a trãi”.
Din aceastã lume apaticã, dedatã bãtrâneþii luxoase
ºi decadente, se desprinde figura eroului principal,
fost bancher pricopsit cu o micã avere care-l
scuteºte de orice griji pãmântene. Alt Meursault,
Daniel se supune unui ciudat experiment de
înstrãinare faþã de sine: cãci, deºi aflat la o vârstã
biologicã medie, personajul lui Vianu îºi propune
sã trãiascã în lipsa oricãror griji, speranþe, sau
plãceri, într-o ataraxie totalã. „Sã trãieºti ca un
pensionar cu un trup de tânãr”, într-o „plãcutã
amorþealã” pare a fi programul unei existenþe
minimale, pe care prozatorul o expune cu
subtilitatea unui psiholog transpus în stilist al ideilor:
„Desigur, nu uitam cã am sã mor într-o zi, dar teama
de moarte nu mã mai chinuia. Ziua morþii mele avea
sã fie una bunã…Îmi plãcea sã-mi închipui cã o sã
mor aºa cum stingi lampa, fiindcã þi-e somn.
Deocamdatã mã bucuram de timp, indiferent la
binele ºi rãul din jurul meu ºi din mine, simþitor numai
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la scurgerea clipelor ºi a anilor…singurul fel curat,
nepãtat, de-a simþi cã exiºti.”

Numai cã, treptat, ceea cã pãrea un static ro-
man de idei devine un policier psihologic în toatã
regula. Cãci „sistemul” de conduitã al lui Daniel se
surpã odatã cu întâlnirea lui Franz-Walter Joseph,
un Pirgu occidentalizat, aventurier cu o filozofie de
viaþã paradoxalã. Don Juan eºuat, cuceritor per-
manent pãrãsit de femei, violator dominat de
victimã, patetic ºi sensibil dar capabil de o urã
abjectã, stãpân al secretului „orgasmului rece”,
Joseph îl transformã pe Daniel în voyeur al tuturor
experienþelor sale extreme. Dacã de la psihiatrul
Dobrowolsky nevroticul Joseph nu reuºeºte sã
obþinã nicio reacþie participativã, Daniel intrã pânã
într-atât în pielea prietenului sãu, încât ajunge sã
declare, bovaric, „Franz-Walter Joseph c’est moi”.
De altfel, întreaga aventurã psihologicã se bazeazã,
subtil, pe exploararea topos-urilor lacaniene ale
relaþiei dintre medic ºi pacient. E vorba, în primul
rând, de opacitatea comunicãrii dintre cei doi, dar
ºi de stabilirea rolurilor: dacã în psihanaliza
tradiþionalã exista o separaþie clarã între cel sãnãtos
ºi raþional (medicul) ºi cel „anormal”, pentru
lacanieni, rolurile nu sunt atât de clar distribuite. În
naraþiunea lui Ion Vianu, rãsturnãrile de situaþie sunt
atât de spectaculoase, încât, la fel ca într-un
policier, e greu de spus cine e medicul ºi cine e
pacientul, cine e confesorul ºi cine e voyeur-ul –
iar tot suspansul derivã din descifrarea influenþelor.
Din acest punct de vedere, Daniel, Joseph ºi
Dobrowolsky alcãtuiesc un triunghi confesional
perfect, pe care romancierul îl exploateazã
echidistant. Rezultatul? Un complicat joc de simetrii
psihologice conduse narativ de un scamator per-
fect. Ca orice policier care se respectã (chiar dacã
unul cu mize strict psihologice în cazul de faþã, cãci
Criminalul prim, ca Semnificatul lacanian prim,
rãmâne o necunoscutã, deºi urmele crimei rãmân
vizibile), „Necredinciosul” este o bijuterie narativã,
ºlefuitã perfect, cu toate artificiile ºi „imprevizibilele”
convenþii specifice genului. Dacã la început Daniel
ºi Dobrowolsky sunt martorii, mai mult sau mai puþin
participativi, ai dezechilibrului sufletesc al lui Jo-
seph, încercarea acestuia de sinucidere
echivaleazã cu o schimbare radicalã. Daniel însuºi,
personaj ataraxic, cu o perspectivã filozoficã asupra
vieþii, trebuie sã treacã prin infernul beþiei ºi al
desfrâului pentru a reînvia (tot în urma unei tenta-
tive de sinucidere – opritã la fix de prietenul sãu
devenit burghez, Daniel!). În schimb, ca o ironie
neagrã, cel mai impasibil ºi puternic dintre
personaje, psihanalistul Dobrowolsky, este ºi
singurul care nu eºueazã în acest „jeu de massa-
cre”, punându-ºi capãt zilelor dupã moartea soþiei.

Chinezãrie perfectã, micul roman al lui Ion
Vianu nu se rezumã la reducerea lumii romaneºti
la o schemã, ci este, mai degrabã, o meditaþie cât
se poate de autenticã asupra acestei schematizãri.
Cãci, viaþa e atât de previzibilã ºi de ridicolã uneori,
încât poate îmbrãca hainele strâmte ale teoriei. Cu
toatã deschiderea lui cãtre arbitrar ºi cãtre

indecidabil, lacanismul e, totuºi, sancþionat ironic
în ficþiunea lui Vianu, unde toate femeile în curs de
intelectualizare devin, inevitabil, lacaniene. Viaþa e
atât de enigmaticã, încât e gata chiar sã ia aspectul
unui sistem – aceasta e demonstraþa subtilã ºi
paradoxalã a unui roman livresc cu puternice mize
antilivreºti.

 Ioan Pop-Curºeu

ªTEFAN MANASIA

Cartea Româneascã,
2008

CARTEA
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P o e t u l  ª t e f a n
Manasia, de-a lungul în-
tregii sale evoluþii literare,
a respectat cu stricteþe –
voit, dar ºi printr-un fel de
fatalitate existenþialã –
un principiu pe care
Baudelaire î l  exprima
în t r -o scrisoare cãtre
editorul ºi prietenul sãu
Poulet-Malassis în le-
gãturã cu Florile rãului:
„peu de matière, qui en
paraisse beaucoup, et qui

soit très voyante” („puþinã materie, care sã parã
multã din chiar aceastã pricinã, ºi care sã fie foarte
vizibilã”).

Cum anume a urmat Manasia principiul
baudelairian? Cãrþile sale nu conþin texte
numeroase, la o simplã rãsfoire pãrând chiar sãrace
din acest punct de vedere: poemele sunt mereu
rescrise, transformate, reluate, de la un volum la
altul, de la un ciclu la altul. La o lecturã atentã însã,
eºti surprins de extraordinara densitate a imaginilor,
de intensitatea cvasi-expresionistã a unor trãiri, de
arborescenþa semanticã a unor versuri care
multiplicã la infinit cartea. Poemele din Cartea
micilor invazii (Editura Cartea Româneascã, 2008),
îndelung ºlefuite, frapeazã privirile cititorului, ca
niºte giuvaiere de mare preþ în vitrina unui bijutier.

Mai mult decât atât, decât aceastã „puþinã
materie, care sã parã multã din chiar aceastã
pricinã, ºi care sã fie foarte vizibilã”, existã la ªtefan
Manasia un perfect echilibru între recuzita
contemporanã ºi frumuseþea eternã, ceea ce face
ca poemele sale sã fie citite cu interes acum ºi
aici, dar ºi sã poatã pretinde la o posteritate a
Poeziei (ºi nu mi-e teamã sã scriu cuvântul cu
majusculã).

Acum ºi aici intereseazã „întâmplãrile
contemporane”, mai ales din perspectiva cuiva –
ca autorul rândurilor de faþã – care poate sã

Poezia lui
Stefan
Manasia
,
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descifreze toate aluziile ºi care a cunoscut
majoritatea personajelor „cât se poate de reale” din
care se alcãtuieºte universul fantasmatic al poetului
(manasia, felvinþi, voinea, bujan). Uneori, aceste
„întâmplãri contemporane” aºtern o zgurã la
suprafaþa textului, prin care mãrgãritarul nu face
decât sã se întrevadã mai convingãtor. O zgurã
fãcutã din strãzile cu câini striviþi de maºini, din
emisiunile inepte de la televizor, din „cerul
Mãnãºturului ca un cearceaf murdar” sub care se
sãvârºesc riturile beþiei creatoare (mailpoem, p. 55),
din chioºcurile de ziare unde „revistele porno” îi
„fac cu ochiul” poetului (levitaþia, p. 83), din Canalul
Morii ºi tutelarul beþiv-cerºetor Cadmos, din
periferiile prãfoase ale oraºului (Clujul, scris
telegrafic ºi rapid CJ).

Sub aceastã zgurã, poetul sapã cu convingere
în cãutarea unei frumuseþi eterne. Manasia se
defineºte ca „ultimul guarani” care a venit sã „futã”
„burghezia comodã” cãreia îi opune un ferm ºi
îndãrãtnic „niente” (mailpoem, p. 55). În ciuda
eforturilor fãcute de iezuiþi pentru convertirea la
catolicism a populaþiei guarani din America de Sud,
în ciuda închiderii acestor indieni care trãiau din
vânãtoare ºi pescuit într-un soi de „colonii
penitenciare” numite reducciones, rezultatele
catolicizãrii au fost nesemnificative. Guaranii
continuã sã refuze valorile occidentale ºi sã prac-
tice o religie bazatã pe o cosmogonie particularã
conform cu care Pãmântul este menit distrugerii
finale, sub ameninþarea cãreia singura cale de
mântuire e descoperirea „Tãrâmului fãrã de rãu”.
Cãutarea tãrâmului mitic a produs de-a lungul
istoriei triburilor guarani nenumãrate fluxuri
migratorii...

În poezia „ultimului guarani”, exilat în
metropola contemporanã, rãsunã mereu strigãtul
dupã un tãrâm unde rãul nu e (încã) prezent, unde
simþirile ºi trãirile nu sunt roase de timpul devorator,
unde fata de 21 de ani din levitaþia nu se
prostitueazã „gorilei cu dantura din pepite-agresive”
(p. 79), unde nimic din uºor tezistul film cu naziºti
nu se întâmplã, unde nu existã „picioarele ampu-
tate ale / puºtilor etiopieni”, „pãrul în flãcãri al
teroristelor palestiniene”, „craniul ras al românaºilor
din orfelinate” (26, p. 20). În multe rânduri, în Cartea
micilor invazii, dragostea pare sã fie acest „Tãrâm
fãrã de rãu”, mai ales în splendidul ciclu când TU
vii, care cuprinde poemele cele mai rezistente ºi
mai bune din volum.

Dragostea, chiar în formele sale cele mai
nespectaculoase (întoarcerea iubitei acasã
încãrcatã de sacoºe grele, o înserare pe malul
râului, o plimbare prin cimitir sau pe Canalul Morii,
împreunarea dintre douã guri mirosind a colgate
respectiv a orbit albastru), reuºeºte sã transfigureze
realul, sã ridice evenimentul cotidian la rangul unei
adevãrate epifanii ºi sã elimine pentru moment –
într-un echilibru fragil – rãul din lume. Apar, în
poemele de dragoste ale lui Manasia, clipe de graþie
purã, suavitãþi încântãtoare, irizaþii magnifice, totul
pe fundalul atroce al unei lumi din care cruzimea

nu vrea sã disparã. E cazul unui poem de dragoste
(p. 30), demn de a figura în orice antologie: „pui
jilavi de ºopârle / îi oferisem cercei. // era o apã
aurie, acidã ºi moale / sub care uitam uneori sã
respir. // muºchi verde ºi lintiþã. / ramuri pietrificate
– gâturile þestoaselor. / ei, þi-ai gãsit? // se rãsfãþa
în luminã: / bea apã cu lipitori / apã cu frunze de
salcie / apã cu dero cu sãpun de casã. // prin pãrul
ei umed ºi nepieptãnat / soarele se prãbuºea / ca
un ied / devorat de piranhas.”

În legãturã strânsã cu poezia de dragoste,
apare la Manasia unul dintre cele mai comune
simboluri poetice, inima, nod gordian al sensurilor
volumului. Tratat în cod aproape romantic, acest
simbol ritmeazã devenirea afectivã a „personajelor”
ºi conecteazã poezia manasianã cu universaliile
lirismului. Inima este cea dintâi agresatã de
vulgaritãþile ºi nedesãvârºirea lumii: „forcepsul
cãuta inima / dar inima era un toboºar negru /
cafeinoman înnebunitor” (film cu naziºti, p. 13), „la
26 de ani inima este un scoruº încãrcat / de fructe
roºii / spre care-nainteazã turma dipnoilor spurcaþi”
(26, p. 20, versuri reluate aproape textual în finalul
poemului, p. 21). La o scarã mai largã, un deºeu al
societãþii de consum poate sã devinã, în alchimia
poeticã a lui Manasia, un fel de inimã a lumii, em-
blematic uitatã la o margine de trotuar: „iar staniolul
îngheþatei Napolact strãluceºte / ca o inimã de aur,
ca o inimã de aur strivitã de / caldarâm.” (levitaþia,
p. 84, finalul volumului).

Densitatea limbajului figurat, îndãrãtul cãreia
se ghiceºte o îndelungã ºlefuire a cuvântului, face
din Manasia un poet de prim rang ºi reprezintã – în
ultimã instanþã – adevãrata gãsire a „Tãrâmului fãrã
de rãu” visat de ultimul guarani: materia poeticã,
numai pietre preþioase ºi metale rare, devine „très
voyante” – aºa cum o voia Baudelaire. Aceastã
calitate de bijutier apare în volumele ºi ciclurile
succesive, Dormez-vous?, publicat la Editura
Conphys, Râmnicu Vâlcea ºi cunoscut doar de
iniþiaþi, Sonete nedesãvârºite (splendid ciclu de
versuri apãrut în Echinox), sau Amazon, ºi nu se
dezminte acum, în Cartea micilor invazii.

Poetul nu se dã înapoi de la a folosi la modul
savant toate resursele figurativitãþii ºi ale muzicalitãþii,
prin aceasta fiind profund diferit de majoritatea
poeþilor de aceeaºi generaþie; nu-l sperie nici
metaforele („înserarea-i lipea confetti roz de
genunchii / cu cicatrici.”, poem de dragoste, p. 29),
nici comparaþiile insolite („coboarã noaptea ca o
gheiºã / în kimonoul înstelat”, orbit albastru, p. 27;
„îþi / cer / din / cer / înapoi / vedenia / grasã / ºi /
suavã / ca / tenia”, razor blade, p. 38), nici aliteraþiile
(„scãderi, cãderi, sclipiri, clipiri...”, kamunyak, p. 37),
nici chiar rimele – care dau poemelor sale o stranie
muzicalitate (serenada muncitorului, poem despre
þigãncuºã, aroma, mailpoem).

Cãutarea cuvintelor sonore ºi stranii, care þine
de un anume manierism al scriiturii manasiene,
dublatã de o permanentã supralicitare semanticã,
dã poemelor din Cartea micilor invazii o forþã
invazivã remarcabilã; poetul joacã cu cititorul un
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joc pervers, plin de ascunziºuri ºi ascuþiºuri:
„creierul meu e matrix / creierul tãu e un apendix /
sunt femela cãlugãriþã / vãduva neagrã / matca
poliegras – grasã ºi rea / sunt vipera de bambus: /
numele mele te vor sfâºia / eliberându-te”.

Aºadar, „peu de matière, qui en paraît
beaucoup, et qui est très voyante”.

 Victor Cubleºan

Volumul
reîntoarcerilor

Au existat, existã ºi
vor continua sã existe
volume care par sã fie
invizibile pentru criticã, deºi
nici autorul, nici subiectul,
nici unghiul de abordare nu
justificã în vreun fel
aceastã marginalizare. Mi
s-a întîmplat – mult prea
frecvent pentru a le
considera cazuri izolate –
sã descopãr la multe luni
de la apariþie cãrþi de

extrem interes a cãror existenþã nu fusese
remarcatã de vreuna din numeroasele noastre
reviste literare. Tocmai de aceea nu cred cã este
deloc greºit sã mã opresc asupra unei apariþii care
nu poartã pe pagina de gardã marca anului curent.
Studiul lui Titu Popescu, Astaloº - monografie –
valoarea stilisticã a întregului, cred cã întruneºte o
sumã de elemente care îl fac în continuare actual
ºi interesant într-un grad înalt.

Volumul de faþã este fãrã îndoialã un caz
special: un critic din exil scrie despre un autor din
exil pentru a-l reîncadra în context românesc. Este
o recuperare ciudatã, în care autor ºi subiect se
regãsesc ºi se recunosc sub umbrela exilului, dar
privesc în aceeaºi direcþie, înspre filonul originar al
culturii-mame. Simptomatic este tocmai faptul cã
Titu Popescu preferã constant sã îºi studieze
subiectul, adicã pe George Astaloº, prin prisma
literaturii române, nu ignorînd traseul sãu în spaþiul
extern, predominant cel francez, dar referindu-se
la el mai mult în plan secund, ca un mecanism de
referire secundã ºi contextualã. Demersul este
programatic orientat înspre recuperarea autorului,
iar nu înspre punerea sa într-o paralelã
comparativã.

George Astaloº este o figurã extrem de activã,
este un nume foarte prezent în peisajul nostru
postrevoluþionar, iar acesta este primul studiu serios
care îi este dedicat. Desigur, se poate pune
întrebarea în ce mãsurã dramaturgul, poetul ºi
prozatorul stabilit de mult pe tãrîm francez ar merita
un discurs critic de o asemenea amploare, în ce

TITU POPESCU

Cartea Româneascã,
2008

ASTALOª-
MONOGRAFIE –

VALOAREA
STILISTICÃ A
ÎNTREGULUI

mãsurã opera sa literarã este valoroasã ºi
semnificativã, în contextul în care aproape
întotdeauna dupã 90 el a fost receptat în România
mai mult ca un autor bulevardier, spumos, cu
strãlucire, dar cu o profunzime redusã. Un autor al
momentului, dar nu neapãrat al raftului din faþã.
Titu Popescu rãspunde acestei întrebãri printr-un
studiu extrem de aplicat ºi de serios, printr-un
discurs critic care exploreazã pe îndelete mai toate
faþetele accesibile pe moment ale unui autor plin
de contradicþii. George Astaloº, sã o spun de la
bun început, se preteazã de minune unui astfel de
demers, avînd o biografie spectaculoasã ºi chiar
aventuroasã pe alocuri. Nãscut într-o familie cu
puternice rãdãcini germane, copilãreºte pe
maidanele Bucureºtiului. Face sport de performanþã
ºi cunoaºte detenþia de la vârsta de 12 ani. Tatãl
ajunge sã fie deportat în minele sovietice, mama
îºi românizeazã numele iar tînãrul îmbrãþiºeazã
cariera militarã continuînd o lungã tradiþie a familiei.
Ajuns soldat, e departe de rigoarea unei vieþi cazone
aºa cum ar presupune-o perioada anilor 50-60, ci,
din contrã, e preocupat de boema artisticã proaspãt
reînnodatã în capitalã. Va renunþa la uniformã ºi
va începe sã scrie, cunoscînd relativ rapid succesul.
Abia încununat de Premiul Uniunii Scriitorilor din
România pentru dramaturgie va fugi în Franþa. Aici,
spectaculos de rapid, va cunoaºte succesul
dramatic, piesele sale fiind montate pe foarte multe
scene. O surprizã – statistic vorbind, ne asigurã
Titu Popescu, George Astaloº este cel mai jucat
dramaturg român în Occident. Ciudat, aº fi pariat
cu ochii închiºi pe Eugen Ionesco. Dar Astaloº este
ºi poet, unul al fineþurilor de limbaj, forjînd argoul,
e ºi eseist meditînd asupra valenþelor moderne ale
spectacolului dramatic. ªi mai cocheteazã pasager
cu proza.

Titu Popescu reuºeºte o abordare extrem de
convingãtoare sub aspect critic al subiectului. Fire
riguroasã ºi sistematicã, orientatã mai mult spre
zona în care literatura e consideratã ºtiinþã decît
înspre cea în care e o istorie presãratã cu picanterii,
fostul redactor al revistei Transilvania probeazã o
”teutonicã” aptitudine de organizare a materiei,
ordonînd cu o claritate surprinzãtoare ºi uºor de
urmãrit o materie în care biograficul ºi literatura
par sã-ºi fi sudat solid legãturile. Stilul sec, bine
cumpãnit, atent sã nu derapeze nici o clipã în zona
entuziasmului, a flecãrelii sau a coloristicii verbale
gratuite subliniazã rigurozitatea abordãrii. Pe de altã
parte, Titu Popescu se dovedeºte un surprinzãtor
stilist al frazãrii, prin scurte ºi neostentative puseuri
verbale introducînd cãldurã ºi participare într-un text
care ar fi cãzut altfel pe panta unui academism prea
uscat. Subiectul George Astaloº e deconstruit în
biografism, operã, document ºi analizã ºi rearanjat
sub liniile directoare ale cîtorva particularitãþi
stilistice pe care Titu Popescu le urmãreºte
consecvent. Fãrã a suferi de didacticism sau
manierism scîrbit ºi fãrã a ºarja pe direcþia unei
pedanterii ºtiinþifice care ar fi putut fi o rezolvare
facilã, criticul reuºeºte construirea unui portret
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literar puternic ºi fascinant. George Astaloº
primeºte astfel dimensiuni nebãnuite ºi convinge
prin adîncimi pe care nu le-ai fi bãnuit.

Tonul e aparent permanent þinut în frîu. Pînã
în momentul în care realizezi cã dincolo de aplicata
analizã a subiectului, criticul fraternizeazã cu
propriul subiect. Scriind despre literatura unui exilat
Titu Popescu pare sã scrie despre propria operã.
Argumentînd ºi analizînd el pare sã pãstreze în
permanenþã, în subsidiar, în colimator ºi propriul
destin literar. Reintegrarea unui exilat pare sã o
potenþeze în acest fel ºi pe a celuilalt, cel care scrie
devenind solidar cu subiectul sãu. Personal cred

cã aici rezidã ºi capacitatea de fascinaþie a
prezentului volum – un discurs emoþional despre
întoarcerea într-o culturã.

Nu ºtiu în ce mãsurã George Astaloº este un
mare scriitor. Personal aº spune doar cã nu este
chiar pe gustul meu. Dar aceastã monografie e un
bun prilej de a-l redescoperi, de a-l înþelege mai
bine ºi chiar de a deschide apetitul pentru textele
sale. Ceea ce e semnul unei reuºite. S-ar putea ca
studiul critic al lui Titu Popescu sã fie pînã la urmã
mai bun decît subiectul sãu. O lecturã care meritã
percursã pentru a ne reapropia un critic cu adevãrat
valoros.

reverberaþie dinspre „turma cu lei
strãvezii” a lui Nichita Stãnescu
(„Vino cu delfinii înot, / vino cu
turturelele în zbor / Vino cãlare pe
un cal blând ºi domol”), o ocheadã
jucãuº-senzualã cãtre Reparata lui
Emil Brumaru („Sânii sã-i arãþi cei
trei”) ºi mai ales ceva din fronda
adolescentinã a junelui Tristan
Tzara, care îºi invita iubita la
gesturi afiºate ca sã „scandalizeze
oraºul” prin prospeþimea lor
ingenuã, nelipsind nici aluzia la
mitul orfic, nici trimiterea la primul
Eminescu: „Vino sã facem
dragoste în vãzul lumii / Sub multe
înfãþiºãri / Sã ne vadã Bachus ºli
Hefaistos / Sã þinã cupele pline ºi
focul aprins / Sã danseze Pan cu
mãdularele lui /.../ Vino sã ne jucãm
de-a amanþii / Sã fiu eu amantul
premiat de tine /.../ Vino sã-þi închin
un imn de dragoste / ªi promit sã
nu întorc privirea /.../ Sã vadã
lumea cum se dau în stambã / Un
bãiet cutreierat de o ciudatã
doamnã”.

Se poate deduce, fie doar din
aceste cîteva eºantioane, natura
lirismului acestui poet doar pe
jumãtate încrezãtor în forþa
discursului sãu, pe care-l ºtie
aºezat la rãscruce de drumuri
lirice, într-un timp literar de
inevitabile recapitulãri ºi reciclãri,
de sinteze în care doar nuanþa
atitudinii personale se mai poa-
te manifesta credibil. Postmo-
dernism? – Sã-i zicem ºi aºa...
Traian ªtef ºtie cã „textualizeazã”
– cum ar spune Marin Mincu –, îºi
aminteºte cã mai vorbise despre
Femeia în Roz ºi în „altã carte”,
deconspirã mereu regimul ficþional
al „trãirilor” legate ombilical de text,
de „armura povestirii”, modelate

(continuare în pag.71) într-un anumite decor („Mi se pare
cunoscut decorul / ªi personajele
mi se par / Cunoscute dintr-o altã
stare sufleteascã”), eul confesiv ºi
personajul sãu fantasmatic tind sã
se confunde: „ªi nu ºtiu cine e
nãscut / Dintre noi”...

Cu cât înaintãm, însã, în volum,
nota gravã a confesiunii, fie ºi me-
diate prin înscenare, se
accentueazã. Urmãtoarele douã
cicluri, Sufletul patriei ºi
Didascaliile sugereazã mai curând
voinþa de ieºi din regimul punerilor
în scenã, al mãºtilor, al ficþiunilor
regizate. Dacã de regie ºi dacã de
indicaþii scenice  mai poate fi
vorba, atunci acestea apar cumva
dictate de un soi de predestinare,
iar obsesia, nu exprimatã dra-
matic, ci rãmasã în tonalitatea
nostalgiei elegiace ºi a aspiraþiei
discrete spre nivelul natural al
trãirii, este tocmai aceea de a ieºi,
pe de o parte, din rolurile prescrise
social ºi de a regãsi celelalte
didascalii, ale tiparelor originare.
Didascalia poate fi  cititã în acest
caz ca nãzuinþã a asumãrii unui
rol „clasic” ºi „antic”,
cvasiarhetipal. Textele fac apel
acum la frânturi de rememorare,
cu momente de copilãrie,

fragmente de spaþiu al obârºiilor,
întoarceri spre natural ºi teluric,
schiþate cu o emoþie gravã în
discreþia ei. Numai cã cel ce
proiecteazã asemenea orizonturi
ale recuperãrii începuturilor fiinþei,
vorbind tot mai frecvent despre
ieºirea din costumul ºi de sub
mãºtile histrionice, e conºtient de
imposibilitatea de a se desprinde
cu totul de teritoriul ficþional-
imaginarului. Fascinaþia Femeii în
Roz, a „femeii din creier”, rãmâne
vie ºi în momentul întâlnirii cu
„maica bunã”, care, încercând sã-ºi
reþinã nepotul în lumea ei,  „se
supãrã dacã îi spun cã nu am / Nici
o putere în faþa femeilor frumoase”.
Cu alte cuvinte, himericul învinge,
subiectul liric se simte cumva
prizonier (de altfel, nu tocmai
nefericit) al ficþiunii, singura cale,
totuºi, de a recupera ceva din „real”.
Visând, de pildã, la o „bibliotecã din
oameni ºi cuvinte / Cu oameni pe
rafturi în loc de cãrþi” ºi la niºte ziduri
„mai tari decât gramatica”, i se
atrage atenþia, de cãtre un prieten
poet, cã „nu poþi / Recunoaºte / Nu
eºti destul de orb”. Ochii lui Homer,
ca sã spunem aºa, vãd încã o datã
mai bine decât cei de carne ai
omului concret.
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 Olga ªtefan

Nu ºtiu care era scopul real al
publicãrii masivei antologii a
poemelor lui Daniel Corbu (Eonul
marelui desant), prefer sã cred
cã nu dorinþa de a aduce noi ºi
însemnate argumente în sprijinul
îndreptãþirii de a-l numi pe autor
„un mare poet”. Avem la
dispoziþie, ce-i drept, o recuzitã
impresionantã de texte elogioase
semnate, cum suntem avertizaþi
încã din primele rânduri ale
prefaþei, de mai multe „condeie
critice” a cãror autoritate
profesionalã este cel puþin
incontestabilã. Prefer sã rãmân
insensibilã la demonstraþii care
nu fac altceva decât sã
întãreascã veridicitatea mostrelor
de înþelepciune construitã pe
logica suspiciunii specifice
autohntone ºi sã constat, fãrã
ºovãialã, cã acum, dupã ce am
dus la bun sfârºit experimentul
lecturii volumului-mamut nãucitor
intitulat „Eonul marelui desant”,
ediþia criticã a poemelor lui Daniel
Corbu pare întruchiparea
perfectã a unei cãrþi a cãrei
misiune, oricare ar fi ea, eºueazã
de îndatã ce începi s-o citeºti. Ca
proiect, ca alcãtuire, ca aspect ºi
rezultat este, en-gros ºi en-detail,
cartea prin excelenþã, una greu
de digerat. Dimensiunile
impresionante, conþinutul
intimidant prin puzderia de
articole autentificând o receptare
mai mult decât pozitivã a
volumelor anterioare, raportate la
conþinutul obositor, greoi ºi, în
logica aspectului oricãrei
antologii de acest tip, lipsite de o
minimã coerenþã în dispunerea
lor în volum, pãrând aruncate
doar din foldere datate vin sã
întãreascã viziunea mea
pesimistã asupra acestui volum
al cãrui singur temei pare a fi o

stranie campanie de autopro-
movare. Asistãm la construirea
imaginii romantice, luptãtoare,
candide ºi cât se poate de
complexe a unui poet care se
vrea ºi se recomandã drept un
singuratic iubitor de cuvinte mari
ºi de poeme pe cât de
voluminoase ºi locvace, pe atât
de seci ºi de uºor de repudiat din
lista cu must-read-uri a multor
cititori exigenþi.

Concret, poezia lui Daniel
Corbu urmãreºte o fãþiºã ºi
nestãvilitã logicã a ostentaþiei.
Narcisist, patetic, dezlânat,
riguros în construcþia unei imagini
de sine care sã domine spaþiul
vid al textelor sale, preocupat de
metafore insolite, în mod insistent
ataºate unor concepte abstrac-
te, cu cât mai abstracte ºi mai
pretabile la scrierea cu ma-
jusculã, cu atât mai bine, ma-
nierist, kitsch, limbut, eul care se
dezvoltã de-a lungul anilor în
volumele lui Daniel Corbu este,
în fapt, un histrionic bolnãvicios,
lipsit de orice dimensiune a
ironiei, autoironiei sau, mãcar, a
unui vag umor de complezenþã.
Tonul grav, retorica sumbrã,
ridicolul autoconfesional, toate
acestea se adaugã drept
ingrediente principale eºecului
estetic pe care-l descrie drumul
poetului dinspre o poezie
autoreflexivã înspre o zonã
ambiguã a poemelor vaste,
reziduale, conþinând nepermis de
mult balast ºi ciudat de puþine
pasaje cu adevãrat izbutite, toate
secondate de fondul unei mari ºi
fastidioase mediocritãþi. „Exe-
geþii” au vorbit mult despre
intenþiile epopeice ale ceea ce se
articuleazã în volumele sale. E
drept cã existã o zonã ob-
sesionalã a multului, a scrierii

unui Tot, o recrudescenþã vizibilã
a unor ambiþii pre-romantice în
sensul  proliferãrii gustului pentru
scrierea de eposuri cu unicul scop
de a le arbora ca atare. Este
ºocantã atitudinea aprobatoare
vizavi de aceastã grafomanie
generalizatã, cu tristul ei aspect
invers proporþional cu talentul, în
contextul în care orice conºtiinþã
criticã o proscrie ºi o amendeazã
corespunzãtor. Desigur, se va
zice, nu despre grafomanie, ci
despre continuitate este vorba în
alcãtuirea unei antologii de acest
gen, iar meritul unei asemenea
colecþii personale este acela de a
redesena traseul scriitoricesc al
poetului în cauzã, înlesnind
identificarea obsesiilor, siste-
matizarea imaginarului poetic ºi,
eventual, constatarea evoluþiei
sau involuþiei expresiei lirice a
acestuia. Gãsesc, totuºi, in-
decentã  editarea ºi promovarea
unor reprezentaþii de egocentrism
prost gestionate. Îmi place sã cred
cã, într-o lume a judecãþilor de
valoare oneste, asemenea
manifestãri sunt vãzute drept
relicve ale unui timp revolut,  în
care cantitatea trecea drept
garanþie a calitãþii. ªi cã, atunci
când sunt, în mod paradoxal,
ataºate unui volum al cãrui con-
þinut, desprins de recomandãrile
avantextuale ºi posttextuale, este
cel puþin dezamãgitor, excelând
prin aserþiuni rizibile de tipul „o
Mecca insuportabilã îºi aratã
evidenþa”, „singura lacrimã pe
care n-am plâns-o e marea”, „ca
într-o luptã cu taurii aºtept sarea
lacrimii sã atace întâi” sau „n-am
pic de liniºte în þara mea/ unde ºi
grãdinile înfloresc pe ascuns/
unde miroase a hot-dog a ham-
burger ºi a speranþã stricatã”, prin
preluãri polemice ale romanticilor,
cu o palidã ºi lipsitã de umor
parodie dupã Corbul lui Poe,
aceasta ca sã înºir doar o parte
decentã a exotismelor din meniu,
prea puþin mai conteazã aspectul
ºi efectul stânjenitor al unui dosar
critic consistent, al unei vaste
biografii, a unui arsenal de laude
ºi elogii.

ª

Misiune esuata:
Eonul marelui
desant

,
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 ETICA GRUNGE

17 aug. Jünger presãra în
jurnalele sale caprichos, studii de
o frumuseþe morbidã, pe care pînã
ºi mintea lui Goya le-ar fi invidiat –
pe undeva, recunoscîndu-le. Mici
parabole ale conflagraþiilor
mondiale pe care (lumea) le
traversa. Eu voi þine un para-jurnal
(existã aºa ceva?), conglomerat
de observaþii naturalist-ama-
toristice ºi de hindu-viziuni: alt mod
de a-mi exercita imaginaþia
rezidualã, parazitarã. ªi se mai
spune cã ãsta e vicleºugul unui
anumit soi de prozatori, sã le
zicem anti-ficþionali.

14 aug. Lumina þipã. ªi cocoºul.
ªi cireada. ªi caprele Angelei. ªi
oile. ªi viespile cuibãrite sub ºiþa
acoperiºului. ªi polizorul lui Ticã.
Din veranda casei lu‘ nea Neluº
vãd, la rãsãrit, nucul ocotogenar
care împarte grãdina, iar la apus,
atelierul de hamuri, fierãrie ºi
dogãrie alu‘ vecinu‘ Ticã. La 8
dimineaþa încep deja lucrul.
Recitesc scene erotice, splendide,
din romanul curajos „rural” al lui
Radu Þuculescu. Dar privirea,
brambura, redescoperã pomii ºi
clãdirile copilãriei, doar un pic
atinse de ruginã ºi licheni, de
bãlãriile pe care nu mai are cine le
cosi. Viþa-de-vie ereticã, întinsã ca
un covor pe gard, ºopronul din
lemn cenuºiu, bucãtãria de varã-n
paraginã, foºgãitoare, ca-n idilele
lui Brumaru. Din mãrul ionatan aud
sunete de marsuin, pe frecvenþe
joase. Oare cine-ºi face de cap?
O veveriþã roºcatã, care nu pare a
se sinchisi de mine, sare din mãr
ºi danseazã pe-acoperiºul
bucãtãriei, înfoindu-ºi CO2-ul. Îºi
marcheazã astfel teritoriul ºi
pãrãseºte în cele din urmã scena

În concediu (din
caietul roz
monocromo)
 ªtefan Manasia

ca un artist, þopãind ritmic pe
gardul în forma literei L.

Pe Râul Doamnei, în dreptul
„bîndiei” celei mai adînci lãsate de
inundaþii, mi-e dat sã revãd
pescãruºul de munte, cu penajul
sãu fastuos. De multã vreme-l con-
sider un mic zeu benefic: trãieºte
unde apele sînt încã nepoluate,
vegetaþia – întinsã ca o epidermã
protectoare, locurile de cuibãrit –
liniºtite. Purpura de pe abdomen
i-a scînteiat înainte sã disparã pe
firul apei. M-am îndrãgostit de
pasãrea asta pe la ºapte ani, cînd
taicã-meo mi-a fãcut cadou prima
carte strãinã: Expediþie pe iazul
morii, tipãritã pentru Editura Ion
Creangã, în RDG.

15 aug. Pe teritoriul dintre florile
de piatrã ºi regina nopþii, paingul
negru ºi pãros a cam – munteneºte

speaking – cacarisit-o. Furnicile îl
duc acum în cortegiu ca pe un im-
portant prizonier de rãzboi, în
vreme ce viespea micuþã, dar
insistentã încearcã sã li-l rãpeascã
din zbor.

Iarãºi, pescãruºul plutind
peste apa calmã a canalului
rãmas dupã inundaþii. Îºi
dobîndeºte prada cu o iuþime pe
care primitivul din mine i-o
invidiazã. Vînãtoarea lui e
concepþia mea despre poezie,
doar cã prada poetului palpitã, se
zbate numai arar cu frãgezime
perlatã. Cleniºorii ºi mrenele se
ivesc din subconºtient în rigor
mortis, cel mai adesea, ºi put. S-
a depãrtat elegant, zburînd lipit de
pînza apei, în ariniºul luxuriant. În
ciocul lui lung peºtele se zbãtea,
ca o razã, resemnat.

În preajma satului, gunoaiele
azvîrlite cu inocenþã ºi nesimþire
printre petunii ºi rãchite, arini ºi
nuci viguroºi, îmi dau senzaþia de
Indie mentolatã ºi-mbibatã de
duhori. Trãiesc într-o þarã verde ºi
cãcãnie ºi nu se mai terminã.

Seara, sub ceru-nþesat de stele
ºi sateliþi, ca rochia unei snoabe
zugrãvite de Klimt, fluturele cap-
de-mort, gras cît o vrabie, se
rãsfaþã-n lanul de regina nopþii.
Camuflatã de florile albe, pisica
Csilla-l priveºte cu mustãþile
tremurînde, gata de salt.

Sal‘t!

Cristian Opriº
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 REBELII

Nu m-a încântat vreodatã sã
vorbesc despre poezia mea, am
ocolit mereu cazurile în care am
fost nevoit sã o fac, preferând sã
vorbesc sau sã scriu despre
poezia altora. Mi-ar plãcea sã
spun, asemenea lui ªerban
Axinte, cã îmi voi scrie manifestul
poetic abia spre sfârºitul vieþii,
când, poate mã va preocupa sau
voi simþi acut nevoia de a lãsa
gânduri celorlalþi cu privire la ceea
ce am scris ºi la ceea ce a contat
sã fac în poezia mea. Totodatã,
încã nu am atins stadiul în care sã
pot alcãtui un manifest poetic cãci
rezultatele, succesele mele,
numãrã câteva apariþii izolate în
ziare ºi antologii, iar pentru a face
aºa ceva, simt cã e nevoie de
câteva volume publicate pentru a
putea ridica mãcar pretenþia unui
manifest personal.

În ceea ce mã priveºte, îmi
rãmâne doar sã îmi fac un
autoportret, trasat în tuºe groase,
departe de-a fi concrete ºi cu atât
mai mult definitive, ºi fac aceasta
din teama îngrozitoare cã direcþiile
poetice ºi estetice spre care
mintea mi se îndreaptã nu vor
ajunge sã fie scrise precum un
„testament” la început de viaþã,
când nici mãcar nu ºtiu dacã voi
avea ce lãsa moºtenire, sau cui,
ºi îmi place doar sã vorbesc
despre aceasta, asemenea lui J.
Luis Borges. Trebuie sã o spun:
nu cred în manifestul poetic ºi
resimt încercãrile celor mai recenþi,
printre care Claudiu Komartin,
Adrian Urmanov ºi al sãu
utilitarism ºi autenticismul lui Dan
Sociu, sau deprimismul lui Gelu
Vlaºin, ca fiind nu mai mult decât
simple credo-uri ºi nu manifeste.
E adevãrat, volumele publicate ºi

 Raul Huluban

rezultatele lor sunt destul de
grãitoare, susþinãtoare ale pro-
clamaþiilor încântãtoare ºi chiar
poetice în sinea lor, dar între
aceste enunþãri personale ºi
bazele teoretice nu poate fi
observabilã decât ralierea lor
afectivã. Ultimul mare curent
literar, douãmiismul, a luat direcþia
simplitãþii, anti-elitismului, ju-
decând totul din unghiul em-
pirismului dupã ce în prealabil s-a
„certat” cu cei printre care au fost
nevoiþi sã îºi croiascã locul ºi
direcþia, rupând orice recu-
noaºtere a capodoperelor mo-
mentului ºi chiar a reperelor
istorice, bazându-se pe existenþa
dusã la nivel epidermic. O altã
direcþie care i se alãturã, dar nu în
totalitate, este cea care ia în
considerare experienþa literarã
anterioarã ei ºi rezultatele
revoluþionare ale curentului, fiind
precautã, calculatã, dar care va
ajunge, dar nu înainte de a marca
spiritul vremii, sã se clasicizeze.
Astfel, se ajunge la disocierea
dintre poetul echilibrat, lizibil,
inteligent, care aderã la ex-
primarea nemulþumirii ºi a
plictisului de care este înconjurat
ºi poetul care scrie din tumultul
existenþei, al lumii proprii, încât tot
ce trãieºte este vital pentru a putea
fi stocat în text, chiar povestit
(dupã cum ªtefan Manasia scria
în ultimul lui volum despre ceea ce
înseamnã poemul în receptarea sa
proprie). O parte bunã a
douãmiismului poate fi încã de pe
acum vãzutã: aceea cã prin
atitudinea justã, certãreaþã, de
negare faþã de poezia deceniilor
anterioare, angreneazã întregul
fenomen literar al momentului,
þinându-l în prizã. Dacã nu cea mai

mare problemã, atunci în mod
sigur una dintre cele care ar trebui
sã preocupe mai mult este
inexistenþa operelor prin care
generaþia sã marcheze spiritul
vremii. Chiar dacã existã rezultate
rãsunãtoare, impunãtoare, în
poezie, prozã ºi chiar criticã, lipsa
operelor reprezintã o condiþie care
creeazã o situaþie de inferioritate.

Mã vãd nevoit a parcurge mai
atent ce s-a scris înaintea mea,
trebuie sã-mi asum mai mult decât
o oarecare notorietate ºi renume
temporale (dar dacã succesul mi-
ar pune mâna pe umãr, în spirit de
glumã o spun, ca Orhan Pamuk,
cã i-aº face faþã), pentru ca ulte-
rior sã ajung ºi la un manifest po-
etic pe care sã-l înaintez cititorului.
Cu toate acestea, pãcãtuiesc
acolo unde încã mulþi o mai fac:
am ajuns ca lectura sã îmi fie
surogat pentru scris. Cred într-o
poezie al cãrei discurs sã
recupereze zone, pãrþi, consider-
ate azi plictisitoare, „expirate”, care
nu aduc atât de mult doritul „nou”;
vãd discursul atât de important
încât mi se pare a fi printre
singurele trãsãturi vii care fac
deosebirea de repertoriul uneori
comun, din care scriem sau care
ne aduce în poziþia de a scrie.
Majoritatea textelor mele ajung sã
fie construite prin apelul fãcut cãtre
trecut, zonã temporalã care se
zbate ºi este închisã într-un soi de
pereþi, fiind þinutã tocmai pentru a
fi blamatã; ader ºi la perspectiva
optzecistã, cea a camerei de luat
vederi ºi la alunecarea într-un de-
cor suprarealist care, salvând
ceea ce este atins de
decrepitudine ºi ceea ce încã nu a
ajuns decrepit, sã idealizeze, chiar
ºi sub formã de decor. Intenþionez
sã folosesc imaginea ºi ceea ce
descrie pentru a produce liantul
dintre ea ºi ideea poeticã revelatã
prin expresie. Mã preocupã, pânã
la obsesie, crearea discursului, dar
mai ales a vocii eului liric care sapã
adânc, pânã la scoaterea tot mai
pronunþatã în luminã a sinelui,
pentru a scrie doar ceea ce îmi
este propriu; astfel stãri letargice,
de convalescenþã ºi rareori de
autodistrugere graviteazã în jurul
poemului. Prin poem canalizez
surplusul de viaþã într-o direcþie
estetizantã, sper eu, eteratã. Nu

,

Simplu crez sau
iesirea din
monologul zilnic
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ajung în nici într-un caz fascinat
de mine ci mã resping mereu, lipsa
încrederii contrabalansând ºi
având rolul de sursã ºi locomoþie.
Din pãcate, sunt tentat, fascinat
aproape, de a exploata zonele
tematice ale unor autori preferaþi,
încercând sã duc mai departe
repertoriul lor ºi sã adâncesc
obsesiile lor, ajungând exhaustiv
acolo unde mi-aº fi dorit ca lor sã
le reuºeascã.

Limbajul revelator de individual,
nu de general, este ceea ce
urmãresc, ºi prin el un fel de
iluminare, limitrof cu feericul,

imperturbabilul. Prea puþin mai
conteazã senzaþia, ceea ce a
reprezentat ea în urmã cu câþiva
ani, ºi aducerea ei în planul lucid,
în timp ce nu caut epuizarea
sinelui, ci îmi suscitã interesul
istoria personalã, interioarã,
pentru a o reda conºtient; mã
intereseazã cãlãtoria spre lãuntric
– iar aici sunt nevoit sã acord credit
fracturismului, el fiind cel care a
intuit importanþa apropierii
existenþei de biografie. În mod per-
manent analizez, sintetizez, simt
dorinþa de a deveni o tendinþã, un
punct de rãscruce – depresivul ºi

orice background care îl conþine mi
se pare total neinteresant, dar
dacã poemul include aspecte ale
suferinþei este pentru cã sunt în
cãutarea soluþionãrii ei. Totodatã,
obscenul ºi vulgarul lasã cititorul
impasibil, au ajuns incapabile de
a transmite forþã sau orice alt sen-
timent care sã impresioneze. Fiind
preocupat de interior ºi lãuntric,
sinceritatea devine o laturã
importantã. Din partea unui cititor
nu-mi doresc mai mult decât sã mã
reinterpreteze ºi sã investeascã
semnificaþii nebãnuite în
profunzimile gãsite.

Michel Martin

Douãzeci ºi ceva de garduri

erupe-mã într-un postulat letargic
ploile de gunoi pletele tale mov sau negre ca de
femeie ce nu-i a mea cu pilule portocalii
încãrcãtoare de telefon la care n-am asistat
trunchiul tãu de doisprezece ani eºti tot
mai puþinã întru ofilire desfiguratã
Ia capãtul defunct de þigarã încorporând
aºternuturi asolare

eu eu tocmai eu nu te mai vreau un
gest-iubire aproape strãinã fiindu-mi orice
þarã orice oraº douãzeci ºi ceva de garduri
cad porþile se-nchid îmi scot toate accesoriile
de dupã-amiazã orele trei patru mã urc
pe tocuri de plutã îmi descos numele de femeie
cu forfecuþa închei pactul cu acest dumnezeu
care vorbeºte engleza cu accent britanic
acest dumnezeu al nici unei creaþii întins
lângã mine pe pat dumnezeul a ceea ce
nu sunt ceea ce am uitat jegul cald
al libertãþii încununându-mi dantura
de antropofag singur
inexistând

Lovitura mea sã fiu

acest cuvânt care urmeazã a fi scris imediat
dupã confesiune acest cuvânt este unul mai
zadarnic decât cuvântul ºi chinul ºi sfâºierea
cuvântului zadarnic mai inutil decât consistenþa
cãrnii ce mã consumã acest moment stã nemiºcat
ºi suspendat peste mâna care urmeazã
a scrie din ce în ce mai imediat cuvântul care
dezîntregeºte lovitura care m-a lovit sã fiu
cuvântul care a batjocorit ºi a scuipat peste
lovitura mea de a fi tranºat ºi îndesat în
gura acestui cuvânt între mãselele lui stricate
numai când se va ajunge la capilarele groase
a tot ce poate cuprinde zadarnicul peste autopsia
mâinii care va începe sã scrie acest cuvânt
imediat dupã confesiune degetele se vor
                                                            preschimba

într-o încleºtare fãrã capãt toate literele se vor
alinia pe marginea unei prãpãstii sinucigaºe cu
braþele împreunate ca pentru rugãciune lovitura
mea sã fiu se va întinde pe pat cu lumina
stinsã acest cuvânt mã va primi
acest cuvânt nu mã va mai minþi

Cela Neamþu
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Despre fraþii Baconsky
auzisem încã din perioada
studenþiei mele. Abia mai târziu
însã  i-am cunoscut, în urmã cu o
jumãtate de veac, atunci când, la
terminarea facultãþii, am fost
repartizat la Universitatea
clujeanã. Mai întâi l-am întâlnit pe
Leon, ºi el tânãr cadru didactic la
Catedra de literaturã românã. Pe
A.E. Baconsky îl vedeam adesea
prin Cluj, singur sau în compania
unor prieteni, însã doar dupã doi
ani, în 1959,   l-am cunoscut per-
sonal, în faþa clãdirii centrale a
Universitãþii. Mi l-a prezentat un
coleg de aceeaºi vârstã cu el, o
mai veche cunoºtinþã a lui. Prima
impresie pe care mi-a fãcut-o a
fost aceea de om orgolios, cu o
minã supãratã, jignit ºi neapreci-
at la justa lui valoare. Dupã ce ne-
am despãrþit, colegul care mi-a
fãcut cunoºtinþã cu Anatol mi-a
spus: „Ai vãzut ce supãrat era?
ªtii cã l-au scos de la Steaua, nu
mai are slujbã, n-are din ce trãi?
Acum s-a dus la fratele sãu, la
Leon, care a primit ieri chenzina.
El îl întreþine!”. Prin urmare, supã-
rarea lui Anatol era îndreptãþitã;
fireºte cã era necãjit, mânios pe
toatã lumea.

Cât priveºte comportamentul
lui A.E.Baconsky, felul lui de a fi,
acestea au câteva explicaþii,
printre care ºi pe aceea a ge-
nealogiei familiei. Scriitorul, fiul
unui preot ºi al unei învãþãtoare,
descendente a cunoscutei familii
bucovinene Marian, s-a dovedit a
fi un copil precoce, care s-a
bucurat de o excepþionalã edu-
caþie, atât în familie, cât ºi mai târ-
ziu, pe bãncile liceului clasic pe
care l-a urmat. Un anume elitism

poate fi atribuit ºi „nobilei des-
cendenþe” despre care vorbeºte
poetul, urmaºul unei familii de
aristocraþi polonezi.

Pe baza bibliografiei studiate
(foarte bogate ºi variate) ºi,
probabil, a informaþiilor primite
de la varii persoane ce l-au
cunoscut pe A.E.Baconsky,
Magda Wächter, chiar din prima
paginã a cãrþii sale, intrã în temã
ºi prezintã portretul poetului ºi pe
cel al omului, indisolubil legate,
de altfel, pe tot parcursul
monografiei. Nu întâmplãtor, se
întâlnesc adesea formulãri,
precum: „Omul, la fel ca poetul,
se dezvãluie prin învãluiri.”
Privitor la portretul lui
A.E.Baconsky, autoarea cãrþii
subliniazã: „Frumuseþea severã
ºi sobrã a omului, asociatã cu
eleganþa sa vestimentarã,
devenitã celebrã în epocã, ºi cu
prestigiul artistic câºtigat,
concurã la aceastã imagine
întrebuinþatã atent ºi mereu
lustruitã de cãtre poet.” (p.5)
Descrierea plasticã a Magdei
Wächter ne aminteºte de o fra-
zã a lui A.P.Cehov, devenitã
celebrã: „În om totul trebuie sã
fie minunat: ºi faþa, ºi îmbrãcã-
mintea, ºi sufletul, ºi gândurile.”
Greu de spus dacã toate acestea
se regãsesc la A.E.Baconsky. Pe
de altã parte, Magda Wächter
menþioneazã cã: „Majoritatea
portretelor din aceastã perioadã
înfãþiºeazã un personaj distins,
plin de vervã, impunãtor, sfidãtor
în limbaj ºi atitudini, ambiþios,
afectuos cu colegii, arogant cu
potenþialii rivali, înzestrat cu un
remarcabil talent de a-ºi atrage
simpatii, dar ºi antipatii

acerbe.”(p.24)
Scriitorul debuteazã în 1943,

la vârsta de 18 ani, cu poezia
Liniºte, publicatã în revista
Mugurel, urmatã de alte versuri,
care atrag atenþia unor critici
literari. Dornic de autoafirmare,
A.E.Baconsky nu doreºte sã
scrie doar pentru sertar; prin
urmare, se adapteazã cerinþelor
epocii, publicând traduceri din
literatura sovieticã, articole,
recenzii, note despre lirica ºi
proza sovieticã. Aderã relativ
devreme la curentul oficial,
realismul socialist, pentru a-ºi
câºtiga astfel o timpurie
notorietate. Prin urmare,
„Baconsky este ºi se doreºte a fi
un personaj, care-ºi trãieºte pe
o scenã deschisã destinul, cu
toate riscurile implicate de
aceastã condiþie.”(p.5) În
contextul deceniului al ºaselea,
când se afirmã A.E.Baconsky,
conformismul politic este singura
opþiune viabilã a scriitorului „sub
vremi”. Este perioada în care o
serie de scriitori români, unii de
prim rang, precum G.Bacovia,
V.Voiculescu, sunt parþial sau to-
tal interziºi, eliminaþi din manuale,
dupã criteriile dogmatice ale
purismului realist-socialist.

Se d iscutã mul t  despre
aºa-zisele „mãºt i ”  a le lu i
A.E.Baconsky. Cartea Magdei
Wächter, publicatã la Editura
Casa Cãrþii de ªtiinþã din Cluj-
Napoca ºi  încununatã cu
premiul pentru debut 2007 al
Uniunii Scriitorilor din Cluj-
Napoca, se intituleazã, emble-
matic, A.E.Baconsky. Scriitorul ºi
mãºtile.

„Mãºtile” scriitorului relevã o
personalitate contradictorie,
scindatã în multiple ºi complexe
faþete, dar ºi o laborioasã
strategie adaptativã a „omului
sub vremi”. Parcursul lui
A.E.Baconsky, cu numeroase
tribulaþii conformiste ºi atitudini
carieriste, nu este deloc singular
în epocã. Mai mult decât atât,
dincolo de caracteristicile timpu-
lui în care se afirmã scriitorul,
se poate vorbi de un profil spe-
cific al „omului sub vremi”
dintotdeauna. Fiecare epocã
istoricã a avut ºi are susþinãtorii
sãi, oamenii timpului, care o

 Onufrie Vinþeler

Despre
A.E.Baconsky
sau

ce urmeaza dupa iarna
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servesc din punct de vedere
ideologic, uneori din convingere,
alteori, mult mai adesea, din
oportunism.

Mulþi s-au întrebat ºi, poate, se
mai întreabã cum de Baconsky
„este, în acelaºi timp, un reputat
autor de versuri proletcultiste ºi un
ironist al acestei pseudoliteraturi,
un apologet al culturii sovietice
comuniste ºi un admirator ºi
susþinãtor al unui cu totul alt gen
de literaturã”(p.19). Se mai naºte
aici încã o întrebare, ºi anume:
de ce A.E.Baconsky face o
cotiturã în anul 1953, apoi o alta,
mai serioasã, în 1956? Fãrã
îndoialã, un moment important în
acest sens îl reprezintã  moartea
lui Stalin, în 1953, când o lume
întreagã aºtepta o destindere, o
schimbare. Este perioada când
revista Steaua atrage, în calitate
de colaboratori, numeroase
personalitãþi ale vremii, dar ºi
tineri scriitori ce-ºi câºtigã ulte-
rior prestigiul. Astfel, printre
semnatarii publicaþiei se nu-
mãrã: L.Blaga, Al.Philippide,
G.Cãlinescu, T.Vianu, I.Agâr-
biceanu, P.Dumitriu, I.M.Sado-
veanu, T.Arghezi, E.Speranþia,
C.Baltag ºi mai tinerii Nichita
Stãnescu, Matei Cãlinescu,
M.Ivãnescu, M.Tomuº ºi alþii.
„Odatã cu marele eveniment al
anului 1953, mai multe reviste
încep sã combatã, nu fãrã
îngãduinþa implicitã a forurilor
superioare, literatura ºablonar-
dã, excesiv politizatã a timpului”
(p.117).

Monografia de faþã trãdeazã
un efort susþinut de ridicare a
„mãºtilor”, spre a afla ce ascund
ele. Fãrã îndoialã, problemele
urmãrite pe parcursul întregului
volum nu sunt dintre cele mai
uºoare, cu atât mai mult cu cât
discursul creativ al lui
A.E.Baconsky este analizat
într-un context naþional ºi, poate,
chiar puþin mai larg. Pe aceastã
linie trebuie apreciat demersul
critic al autoarei.

Cât priveºte cotitura lui
A.E.Baconsky, este de presupus
cã el a regretat cu adevãrat
vechea sa atitudine faþã de
anumite persoane ºi, de ce nu,
faþã de problemele de ideologie
literarã mult vehiculate în epocã.

Relevant este însã ºi faptul cã,
în calitatea sa de redactor ºef al
revistei Steaua, era la curent cu
evenimentele din Uniunea
Sovieticã, cunoºtea limba rusã,
citea ºi comenta presa sovieticã.
Baconsky s-a dorit a fi primul ºi
de aceastã datã, fãrã cale de
întoarcere, în realizarea „dez-
gheþului” ideologic, iar pentru
aceasta ºi-a pus în joc întregul
talent ºi prestigiu. Înclin sã cred
cã aici este cheia noncon-
formismului lui A.E.Baconsky.

Dupã moartea lui Stalin din
1953 (data morþii este incertã),
Hruºciov iniþiazã destalinizarea,
dar nu are tãria, cultura ºi, poate,
nici susþinerea necesarã pentru
a se desprinde de perioada
stalinistã, fiindcã, în cele din
urmã, tocmai el, iniþiatorul
„dezgheþului”, îl îngheaþã din nou.
Sã ne amintim de rãfuielile sale
cu scriitori, precum: Ilya
Ehrenburg, Boris Pasternak,
Aleksandr Soljeniþân, Evghenii
Evtuºenko ºi mulþi alþii, într-un
moment când toatã lumea se
aºtepta la o destindere. Numai
aºa se explicã faptul cã, în revista
Znamia, nr.5 pe anul 1954, Ilya
Ehrenburg publicã nuvela Ottepel
(Dezgheþul), reluatã ºi în volum
(prima parte), iar doi ani mai
târziu ambele pãrþi. Cã lumea se
aºteaptã la o deschidere în
Uniunea Sovieticã o dovedeºte
faptul cã aceastã ultimã
importantã lucrare a lui Ilya
Ehrenburg este imediat tradusã
ºi publicatã în cele mai diferite
limbi. Amintim doar câteva din
limbile ºi locurile unde a fost
publicatã: în englezã, în 1955, la
Chicago, Toronto ºi Londra, în
1961 din nou la Londra, în 1962
la New York, în 1955 ºi 1956 este
tradusã în greacã, în 1954 ºi
1963 în danezã, în 1955 în
românã ºi maghiarã, în spaniolã,
în Spania, în 1954, 1957, iar în
1956 la Buenos Aires, în Argen-
tina, în 1958 ºi 1959 este tradusã
în portughezã, iar în 1955, 1957,
1960 ºi 1963, în italianã. În 1957
este tradusã în germanã ºi apare
la Berlin ºi la Viena.În 1955 ºi
1956 apare în polonã, în 1956 în
sârbocroatã, în 1957 în slovacã,
în 1955 în suedezã, în 1957 în
francezã, în 1955 ºi 1956 în

japonezã, în 1956  în idiº,în 1963
în finlandezã ºi în multe alte limbi.
Traducerea unei opere în atâtea
limbi, într-un timp atât de scurt
este o dovadã cã lumea aºteaptã
ceva, ºi anume „dezgheþul”.

Aº dori sã mai punctez un
eveniment din acea perioadã. În
1956 are loc o ºedinþã de mare
anvergurã cu scriitorii din
întreaga Uniune Sovieticã,
organizatã de Uniunea Scrii-
torilor. Profesorul A.I.Metcenko
îl invitã pe Konstantin Simonov,
participant la aceastã întrunire a
scriitorilor, pentru a ne împãrtãºi
problemele discutate. Menþionez
cã aceasta a fost prima ieºire a
unui scriitor sovietic care a luat
atitudine împotriva cultului
personalitãþii lui Stalin. K.
Simonov, poet, dramaturg, era în
plinã vogã la momentul acela.
Toþi participanþii la întrunire,
studenþi, doctoranzi, cadre
didactice, îl ascultam cu uimire;
pentru prima datã se spuneau
deschis lucruri despre care fie nu
se ºtia ceva sigur fie nu era
îngãduit a se vorbi. În timpul
prelegerii, cineva i-a trimis lui
K.Simonov o fiþuicã, pe care
scriitorul a citit-o cu voce tare:
„Dumneavoastrã nu vã este
ruºine sã vorbiþi despre cultul
personalitãþii lui Stalin, când per-
sonal aþi primit cinci premii
Stalin?” Rãspunsul a fost prompt:
„Mã scuzaþi, dar cele mai grave
fapte sãvârºite de Stalin nu le-am
cunoscut!” „Nu numai eu nu am
ºtiut, nici alþi scriitori nu au ºtiut,
nici A.Fadeev, care era membru
în C.C. al PCUS, nu a cunoscut
atrocitãþile sãvârºite în timpul
conducerii partidului ºi statului de
cãtre Stalin.” Menþionez cã pe
A.Fadeev îl vãzusem cu câteva
zile înainte de a se sinucide, în
grãdina lui de la Peredelkino ºi
am participat la înmormântarea
lui , care a fost celebratã în Sala
Sindicatelor. În aceeaºi salã am
fost din nou prezent cu ocazia
morþii lui K.Simonov, câþiva ani
mai târziu. ªi K.Simonov face
parte din scriitorii care au dorit sã
contribuie la „dezgheþ”, publicând
în revista Novyj mir (Lumea
nouã) romanul lui Dudinþev, Ne
hlebom edinym (Nu numai cu
pâine trãieºte omul). Pentru
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publicarea acestui roman, dar,
probabil, ºi a altor materiale,
scriitorul a fost surghiunit tocmai
în Kirkizia.

În acelaºi an, 1956, am
participat la o întâlnire cu
publicistul ºi scriitorul Ilya
Ehrenburg (1891-1967), fiind
invitat de cãtre studenþi ºi
doctoranzi, o întrunire unde s-au
discutat probleme legate de
operele autorului, cu precãdere
conþinutul nuvelei Dezgheþul.
I.Ehrenburg s-a dovedit a fi
tranºant în rãspunsurile sale
la toate întrebãrile  ºi foarte
caustic la adresa conducerii
politice sovietice. Majoritatea
celor prezenþi, ºi eram mulþi în
salã, eram uimiþi de faptul cã nu
se temea sã fie atât de critic. Nu
este mai puþin adevãrat cã
I.Ehrenburg, evreu de naþio-
nalitate, era cunoscut în toatã
lumea, vorbea câteva limbi
strãine ºi avea legãturi cu oameni
influenþi din Apus. Sunt relevante
în acest sens memoriile sale.

La fel ca majoritatea
personalitãþilor literare ale
timpului, ºi A.E.Baconsky era la
curent cu tot ce se întâmpla în
Uniunea Sovieticã, asculta
radioul, citea presa politicã ºi
publicaþiile literare de acolo. Este
de presupus cã, în contextul
curentului de opinie consecutiv
morþii lui Stalin, el a fost convins
cã destinderea va continua nu
numai în þara vecinã, ci se va
extinde ºi la noi. În maniera-i
specificã, a dorit sã fie un
deschizãtor de drumuri pe linia
„dezgheþului” ºi, nu întâmplãtor,
titlul volumului sãu de versuri
publicat în 1957 este Dincolo de
iarnã. Dupã iarnã, în special dupã
o iarnã cumplitã, se aºteaptã o
oarecare încãlzire, iar încãlzirea
ar trebui sã producã dezgheþul.
Dar, contrar aºteptãrilor, aºa cum
bine remarcã autoarea prezentei
cãrþi, „persistenþa criticii dog-
matice patru ani dupã declan-
ºarea valului antiproletcultist ºi
doi ani dupã relativa dezideo-
logizare a culturii, în urma morþii
lui Stalin, concurã la menþinerea
purismului realist- socialist, în
defavoarea esteticului”(p.99).
Schimbãrile esenþiale mult
aºteptate nu se produc fie din

cauza spiritelor mãrginite ale
conducãtorilor, fie din teama
acestora de a nu-ºi pierde po-
ziþiile câºtigate.

Fapt este cã nimeni nu i-a
obligat pe scriitori sã elogieze în
scris partidul ºi conducãtorii sãi.
Poemele agitatorice ale lui
A.E.Baconsky din Fãclia Ardea-
lului, „puse în slujba instau-rãrii
regimului totalitar ºi a abo-lirii
l ibertãþii cuvântului” (p.87),
atribuite conformismului sãu
ideologic nu rãmân nerãsplãtite,
aºa cum subliniazã autoarea
cãrþii. Fostul adept al supra-
realismului este foarte curând
cooptat în comitetul de con-
ducere al filialei clujene a Uniunii
Scriitorilor ºi menþionat în
rapoartele of ic ia le despre
poezie alãturi de scriitori
„fruntaºi”, precum: A.Toma, Dan
Deºliu, Mihai Beniuc, Eugen
Frunzã, Maria Banuº, Veronica
Porumbacu etc. (p.83).

Atât în cartea Magdei
Wächter, cât ºi în alte lucrãri dedi-
cate operei lui A.E.Baconsky, se
discutã mult despre adevãratul
debut al scriitorului. El este un
colaborator frecvent al co-
tidianului Lupta Ardealului,
publicaþie comunistã, începând
cu anul 1947, unde semneazã
poezii precum: Lumina roºie,
Cântecul marelui plan, Griviþa
roºie, Cuvântul pace, Odã lui
Stalin, Lenin la Suºenskoe,
Scriind în Octombrie ºi multe
altele (pp.74,75,78), în care „res-
pectã nu doar tematica realist-
socialistã, ci ºi procedeele
sale”(p.74).

Într-un amplu ºi important
capitol, intitulat sugestiv Poezia
mãºtilor conformiste, se discutã,
printre altele, despre „adevãra-
tul” debut al lui A.E.Baconsky:
„Adevãrata lui poezie, noteazã
autoarea, se contureazã prin
abandonarea travestiurilor,
printr-o progresivã demascare,
niciodatã însã dincolo de timp.
Autodemistificarea este la
A.E.Baconsky o convertire a
mãºtilor conformiste în mãºti
anticonformiste, o temporalitate
asumatã prin însãºi negaþia
ei”(p.59). Peste doar douã pagini,
în cartea Magdei Wächter citim:
„Nu versurile proletcultiste

publicate începând cu anul 1949
constituie de fapt debutul sãu, ci
alte câteva poeme, de o facturã
cu totul diferitã, situate la
antipodul esteticii realist-
socialiste. Dacã aºa-zisul debut
proletcultist al scriitorului se aflã
în întregime sub semnul mãºtilor,
cel autentic se aflã, cel puþin
pentru o perioadã de timp, sub
semnul unei ascunderi” (p.61).

Situaþii în care scriitorii ºi-au
renegat operele de debut se
întâlnesc adesea, ºi nu doar în
epocile cu o ideologie politicã
restrictivã, precum cea co-
munistã, însã debutul rãmâne,
totuºi, unul singur: este vorba de
primii paºi în activitatea literarã.
Fãrã îndoialã, „anul 1956
marcheazã ruptura de primul
Baconsky ºi începutul unei lungi
expieri, manifestate atât în
biografia, cât ºi în opera artistului”
(p.31). Nimeni nu poate garanta
cã, dacã ar fi trãit în altã epocã,
scriitorul nu ºi-ar fi renegat
perioada de debut.

Nu cunosc bine situaþia criticii
noastre, însã, cât priveºte
literatura rusã, chiar ºi la noi au
apãrut studii ce s-au ocupat de
literatura utopicã ºi antiutopicã.
Semnificative în acest sens sunt
articolele lui Virgil ªoptereanu:
Despre romanul utopic ºi
antiutopic în literatura rusã, în
Rsl, XXIX, 1992, p.155-169, ºi
Tradicii zanra utopii i antiutopii v
russkoj literature, în Rsl. XXX,
1993, p.109-127, precum ºi teza
de doctorat a Doinei Teglaº din
Braºov: Romanul utopic ºi
antiutopic în literatura rusã, în
care, pe parcursul a douã
capitole (p.16-82 ºi 83-152) se
discutã teoretic problemele
utopiei ºi antiutopiei.

În privinþa monografiei Magdei
Wächter, putem afirma cu toatã
certitudinea cã este cea mai
valoroasã ºi mai completã lucrare
despre viaþa ºi opera lui
A.E.Baconsky.

ª
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Panait Istrati
si
Felicia Mihali
,

Doi migratori ai scriiturii:

Gisèle Vanhese, dãscãliþã la
Universitatea din Calabria, din
Italia (unde pledeazã masiv pentru
cultura românã), a coordonat
lucrarea Deux Migrants de
l’écriture: Panaït Istrati et Felicia
Mihali (a cura di Gisèle Vanhese,
Università della Calabria, 2008)
scrisã în francezã ºi italianã,
lucrare criticã ce îºi are valoarea
ei de netãgãduit.

Autoarea a ales sã coordoneze
o lucrare ce analizeazã doi scriitori
români care au ajuns sã scrie în
limba francezã, ºi nu oricum, ci cu
succes (chiar dacã la mare
distanþã de timp între ei): Panait
Istrati ºi Felicia Mihali, doi
emigranþi care s-au îndepãrtat de
locurile natale, schimbându-ºi
spaþiul de origine, aventurile, chiar
ºi identitãþile; doi scriitori care, deºi
au devenit, de la un punct, niºte
înstrãinaþi de limba românã, nu au
pierit totuºi din ea ºi nu s-au
lepãdat de ea.

Cartea este construitã din douã
pãrþi ample dedicate fiecãruia dintre
cei doi autori români, dar aceastã
împãrþire nu creeazã totuºi
impresia de rupturã, deoarece
legãturile între cei doi autori sunt
permanent þesute de cãtre autorii
textelor critice. De pildã, G.
Vanhese explicã nevoia de migrare,
de schimbare, ce þine de topos, aºa
cum cel mai bine o explicã M.
Maffesoli, care vorbeºte de o
“pulsiune migratoare incitând la
schimbarea locului, a obiceiurilor,
a partenerilor, ºi acestea toate
pentru a realiza diversitatea
faþetelor personalitãþii lor”.

Acest periplu este explicat ºi ca
o ieºire din sine sau o exteriorizare
a cãlãtoriei cãtre sine, o iniþiere
care devine necesarã, pentru cã

 Maria Juca

numai dupã aceasta ne este
revelat înþelesul vocii interioare ce
ne ghideazã. Aceastã “chemare”
nu este feritã de pericole, totuºi,
dar acestea sunt înfruntate ºi
subminate.

Prin Panait Istrati avem de-a
face cu o nevoie de emigrare, de
cãlãtorie, mai pregnantã, dat fiind
dualismul cultural de care aparþine
acest autor încã de la început,
determinat atât de momentul
istoric în care trãieºte ºi scrie, cât
ºi de originea pãrinþilor sãi. Periplul
iniþiatic, este într-adevãr o migrare,
dar una mult mai profundã, ce nu
îºi uitã originea, construind un soi
de dialog, Brãila lui Panait Istrati
devenind, în acest caz, un vestigiu
transcultural, un loc plural.

G. Vanhese adunã de
asemenea prezentãri eseistice ale
operei Feliciei Mihali, în premierã
în Italia, vorbind de aceastã
autoare contemporanã care
suscitã entuziasm în rândurile
studenþilor strãini. Ea a publicat
iniþial în limba românã, mai apoi
ºi-a republicat câteva dintre opere
în francezã, auto-traducându-ºi-le,
devenind astfel un “purtãtor” de
culturã.

G. Vanhese coordoneazã
aºadar inventarierea unor opere
asemãnãtoare ca tematicã ºi ca
spiritualitate, dar distincte în
acelaºi timp ca stil ºi modalitate de
scriiturã. P. Istrati ar putea fi
încadrat, dupã o împãrþire
bachelardianã, în categoria
aerului, a spaþiului, într-o
“fenomenologie a extensiei, a
expansiunii, a extazului”, în timp
ce F. Mihali este portretizatã printr-
o operã “scrisã la feminin”,
centratã pe jocul memoriei ºi
identitãþii. Cãrþile celor doi autori

români sunt prezentate ca fiind un
permanent dialog între spaþii ºi
locuri diferite, o comunicare între
limbi ºi culturi diferite, propunând
prin aceasta noi modalitãþi de
scriiturã.

G. Vanhese menþioneazã, ca
un merit ce i se cuvine, ºi
Universitatea din Calabria unde
existã profesori ºi cercetãtori de
limbã ºi literaturã francezã care
colaboreazã ºi se ocupã ºi de
limba ºi literatura românã ºi care
participã la diverse colocvii
internaþionale ce cuprind în studiile
lor teme ºi autori români,
restaurând astfel literatura românã
în strãinãtate, fãcând cunoscuþi
autorii ºi limba noastrã peste
hotare.

Aceasta este o revitalizare de
care are nevoie literatura românã,
dar ºi eforturile în acest scop, de
cele mai multe ori rãmase în
umbrã, sunt uriaºe ºi trebuie
apreciate ca atare. În afara
efortului dãscãliþei din Calabria,
pe care l-am subliniat în cele de
mai sus, se cuvin amintite, de
asemenea, numele tuturor
colaboratorilor din volum ºi titlul
studiilor lor, dupã cum urmeazã:
Gisèle Vanhese – L’Albanie dans
l’oeuvre de Panaït Istrati; Rodica
Zafiu – L’immaginario della
violenza; Chantal Chevallier-
Chambet – Panaït Istrati: Pensée
libertaire et étique de
l’insoumission; Roberta De Felici
– La comparaison métaphorique
dans Kyra Kyralina de Panaït
Istrati; Régine Laugier – Les
signes typographiquee de la
modalisation autonymique dans
l’écriture de Panaït Istrati;
Giovanni Magliocco – L’inferno
dell’amore. Alteità e sessualità in
Kyra Kyralina di Panaït Istrati;
Annafrancesca Naccarato – Les
Chardons du Baragan: per un
progretto di traduzione, Rhétorique
et narrativité dans l’oeuvre de
Felicia Mihali; Yannick Preumont
– Métaphore, descendance et
poétique de l’ironie; Anna Carmen
Sorreti – Infanzia felice, infanzia
negata e infanzia sognata
nell’opera di Panaït Istrati; Katia
Stabile - Panaït Istrati: un ponte tra
simbolismo e narratologia;
Antonella Bubbo – Tra atroci
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De mulþi ani mã bate gândul sã mã apuc sã scriu,
sã notez din vreme în vreme cam tot ce îmi trece mai
important prin minte, mai ales de teamã cã voi uita.
Dar nu ºtiu cum sã fac: sub formã de eseu? Sau aºa
cum se face: sub formã de jurnal? La drept vorbind,
un jurnal-jurnal cred cã mi-ar fi cam lene sã þin! ªi nici
nu-mi dau seama cum au fãcut cei care au fãcut-o?
Chiar nu aveau altã ocupaþie? Oare când li se întâmpla
ceea ce apoi au scris? Totuºi, voi încerca (cu toate cã,
în timp ce voi scrie, clar cã nu mi se va întâmpla
altceva!). De fapt, cred ca va fi vorba despre un fel de
Manual practic pentru cei care vor sã-l lase singur pe
altul (fiindcã, pentru a scrie, trebuie sã fugi de ceilalþi,
sau sã te fereºti, sau ... sã te duci înspre coasã). La
drept vorbind, un asemenea manual, chiar dacã –
eventual – vine în contradicþie cu mai ºtii ce posibile
concepte de purtare creºtinã, tot e bun la ceva: reia
(la cu totul alt nivel) un posibil principiu al Inchiziþiei:
Fii cât se poate de ticãlos, afiºându-te drept cel mai
cumsecade! (Tu vei fi satisfãcut). Dar, pe de-altã parte,
îmi vine în minte ce scria în revista Cahiers de
symbolisme un traductolog (ºi traducãtor!) belgian,
Alain van Crugten: existenþa e o tragedie de care mai
bine faci dacã râzi.

Uite, încep ºi eu sã ...râd:

4 decembrie 1999

Undeva am mai citit douã rânduri scrise de
Camus. Mi-au plãcut ºi le-am gândit, nu încetez sã le
gândesc, mai ales asociindu-le altora, acestea
aparþinându-i lui Roland Barthes (aºa ceva pãþeºte
omul dacã nu se astâmpãrã ºi, din când în când, în
loc sã facã ºi el ceva folositor celor din jur, citeºte!).
Ca sã devinã mai limpede despre ce aº vrea sã fie
vorba (limpede pentru cine? Poate chiar pentru mine!),

voi transcrie aici tocmai rândurile cu pricina:
Camus: Toþi eroii lui Dostoievski îºi pun întrebãri

despre sensul vieþii. Prin asta sunt moderni: nu se tem
de ridicol.

Barthes: Nu voi începe sã trãiesc pânã nu ºtiu
care este sensul vieþii.

Mã, sã fie!
Sã înþelegem cumva (sau, dacã nu noi, mãcar

eu sã înþeleg) cã Barthes, de-l credem pe Camus,
întrebându-se despre sensul vieþii, este el însuºi ridicol
(ºi dupã cum se pare, fãrã sã se teamã de asta)? Cã
Albert Camus, de-l credem pe Barthes, nu are
dreptate? Cã eu greºesc alãturând cele douã cugetãri?
Cã, mai ºtii, poate Camus vorbeºte de-a dreptul
brambura ºi cã nici pomenealã de ridicol dacã te întrebi
despre rostul vieþii?

Poate câte ceva din toate. În orice caz, eu nu-mi
pun prea multe ºi nici prea dese întrebãri despre sensul
vieþii, iar asta dintr-un binecuvântat motiv: mie nu-mi
vine sã cred cã acest ansamblu de funcþuni care i se
opune morþii (a zis-o Xavier Bichat, cel care a trãit doar
vreo treizeci de ani acum douã veacuri!) are vreun
sens accesibil priceperii noastre (priceperii mele;
deoarece ar fi inelegant sã-i judec pe toþi semenii –
semeni sã fie? mã întreb – dupã mãsura mea). Aº
zice, eu sunt cel care ar zice, cã întrebarea n-ar trebui
sã fie care este sensul vieþii, ci dacã, pur ºi simplu,
viaþa are un sens pe care unul de-alde mine l-ar putea
pricepe (cã despre acceptarea sau respingerea ideii
cã acela ar fi sensul vieþii, nu poate fi vorba decât
mult, mult mai încolo; mi se pare evident: accepþi sau
respingi ceva, dupã ce eºti convins cã acel ceva existã
sau nu)?  Cum ar putea sã aibã viaþa un sens la
îndemâna minþii oricui dacã, aºa cum vedem ori încotro
ne îndreptãm privirea, spiþa omeneascã altceva nu face
decât sã înmulþeascã germenii propriei sale pieiri?
«Care germeni?» m-a întrebat cineva. Era un bou, nu?
Cum poþi pune o asemenea întrebare?  Sã vã
povestesc una-alta despre gunoaie (de pildã), despre
gunoaiele adevãrate? V-a spus vreun profesor, pe
vremea ºcolii, cã Natura, lãsatã de capul ei, nu
cunoaºte deºeurile? ªtiþi cã numai “minunatul” Om,
capodopera Creaþiei (isprãvitã în ultima zi, când
Dumnezeu o fi fost ºi el un pic mai ostenit) este în
stare sã genereze mii de mii de tone de deºeuri pe
minut (ºi asta în fiecare zi!), fãcând din acestea un
produs care nu peste mult timp se va întoarce asupra
“producãtorului”, asemenea unui bumerang parºiv?
Pânã la o vreme, pânã era ceva mai simþit ºi mai la
locul lui, nu chiar atât de deºtept cum e el acum, nici
omul nu împroºca împrejur rãmãºiþe dãunãtoare ºi
neperisabile, niºte bombe cu explozie întârziatã,
ticãloase, pitite în pungi de plastic odatã poate chiar

 TUDOR IONESCU

VIATA CA PAUZA
(Aºchii de jurnal)

Allegretto amabile

ªi iarãºi am vãzut sub soare cã izbânda în
alergare nu este a celor iuþi ºi biruinþa a celor
viteji, ºi pâinea a celor înþelepþi, nici bogãþia
a celor pricepuþi, nici faima pentru cei învãþaþi,
cãci timpul ºi întâmplarea îi întâmpinã pe toþi.

Ecclesiastul, 9, 11

“Ha, ha”, zise el în francezã;
ºi nu mai adãugã nimic.

A. Jarry

Mândrã floare trandafir,
În viaþã eºti musafir ...

Lucian Drãgan
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frumos colorate, cu gagici goale pe ele. Dar de când a
început sã amestece între ele elemente prevãzute cu
alte meniri, asemenea unui ucenic-vrãjitor tembel ºi
fudul, de atunci ...

Viaþa e o pauzã, spun eu, dar unii au alte pãreri.
Cum ar veni cã în timpul acestei “pauze” tu ai niºte
treburi de fãcut, nu mici, nu mari – importante. Niºte
treburi-treburi, adicã de-a dreptul treabã ... mare. De
pildã, Rudolf Steiner, în Treptele Iniþierii, zice:
(traducerea – Cezar Petrilã) Cîndva am venit pentru
prima datã în aceastã lume deoarece eram o fiinþã
care avea neapãratã nevoie sã trãiascã aici, pentru a
dobîndi calitãþi ce nu le-ar fi putut obþine nicãieri în
altã parte. ªi voi rãmîne legat de aceastã lume pînã
cînd voi fi maturizat în mine tot ce pot aduna aici. Nu
voi putea contribui – cîndva – în mod eficace la opera
ce se realizeazã într-o altã lume decît dupã dobîndirea
capacitãþii respective în lumea vizibilã a simþurilor.
Aºadar, dupã pãrerea lui Steiner, viaþa pãmânteanã
este ceva între „ºcoalã ajutãtoare cu regim special“,
„ºcoalã profesionalã“ ºi „ºcoalã de arte ºi meserii“. Eu
zic deh! sau  no, bine, no ºi îl las pe Steiner cu
ocultismul lui, fãrã sã mã supãr pe el, cã tot degeaba.
Steiner – în bancã, la cursurile lui menite unui poimâine
de printre stele, eu – aici, în pauzã, fãrã habar de ce-
a fost ºi de ceva va fi, un fel de pauzã tembelã, dar,
totuºi, pauzã.

Aºadar, mie mi se întâmplã sã visez, sã cuget –
deci sã exist (cum spunea celãlalt), asta în timp ce,
aparent ºi pe bune, mã uit la Alho.

Alho nu este o constelaþie nãscocitã de un scriitor
de romane SF ºi nici mãcar de mine. Este numele pe
care l-a putut primi cãþelul meu, al nostru, un cocker
negru, din partea fiicei mele (a noastre). Alho  -
deoarece pe fraþii ei îi chemã, respectiv, Alec ºi Horea.
Ei ne-au pricopsit cu Alho (ºi nu „Aldo“, cum se
înverºuneazã sã-i spunã vecina mea ).

De fapt, nu doar visez ºi cuget, ci mã uit ºi la cãþel:
ºade pe canapeaua de lângã mine, cuminte, ai zice cã
plin de înþelegere, aºa ca un câine de ºapte luni ce se
aflã a fi ºi care se complace în a sta culcat în preajma
stãpânului sãu  (putem sã ne întrebãm: chiar stãpân?),
de 57. De ce mã uit la el? Deoarece numai noi doi
suntem acasã, adicã nu mai este nimeni în jurul nostru.
Atunci, logic: el se uitã la mine, eu la el ; parcã tot timpul
îþi vine sã te uiþi la cineva. Ca unii care mereu se uitã în
oglindã. Adicã la altcineva. Fiecare – m-am întors la
Alho ºi la mine – sperã ceva de la celãlalt, un dram de
înþelegere, o lepãdare fie ºi doar momentanã de
prerogative ºi de prejudecãþi, câteva minute de
abandonare fie ºi nesincerã a ºtaifului cotidian care ne
împarte în regnuri, specii, clase sociale ºi poziþii ierarhice
prin tot felul de top-uri, începând cu cel al Marelui
Inventator, continuând cu Darwin ºi sfârºind la mahalaua
lui Who’s who. Altminteri zis, Alho ºi cu mine sperãm la
o clipã de firesc. A mâncat de-a rupt. „Spre binele lui“,
împreunã cu nevastã-mea, am cãzut de acord sã nu-i
dãm de mâncare „în prostie“, deoarece, precum scrie
ºi cartea, acest soi de câine se remarcã printr-o excesivã
lãcomie care, neapãrat, duce la obezitate – premisã
ineluctabilã a unei morþi precoce ºi a unor boli aferente
care o favorizeazã în mod nefericit (ºi unde mai pui cã,

dacã ai un câine obez, faci figurã de nepriceput, de nu
cumva chiar de înduioºãtor de tâmpit! – Câinele nostru
– firma familiei noastre! My dog – my brand!
Greºesc?). Astãzi însã, da, chiar cã am greºit: l-am
hrãnit comme pas possible. Dar pe Alho l-a întrebat
oare cineva câþi ani se obiºnuieºte printre cei asemenea
lui sã zaci în viaþã, câþi ani el sã trãiascã? ªi, mai ales,
cum? Poate sãtul... Poate... Se gândeºte ºi el la
moarte? Oare ºi pentru câine nu existã decât trei
evenimente în toatã existenþa: a te naºte, a trãi, a muri?
Oare nici el nu se simte nãscându-se, ºi el suferã înainte
de a muri, ºi el uitã sã trãiascã? Nu prea cred. Poate nu
ºtie nici cã s-a nãscut, nici cã va muri, dar de trãit, vã
asigur eu cã nu uitã! Doarme cu spor, mãnâncã lipãind
cu poftã, ºi, când i-o veni vremea ( precum ºi ocazia
fericitã!), n-o sã-ºi batã capul nici cum îi cheamã pe
pãrinþii dumneaei ºi nici cu ce vor zice ai lui dacã aflã!
Cu atât mai puþin îi va pãsa de cunoscuþi. De mi-ar pieri
din minte cã e câine, aº putea sã jur cã l-a citit pe Gide:
Fiecare clipã a vieþii noastre este esenþialmente de
neînlocuit: sã ºtii uneori sã te concentrezi doar asuprã-
i! Al naibii de deºtept Alho al meu! Sau Gide...?

Aceeaºi zi

Mi-a telefonat János, cumnatul meu! Vezi
Doamne, e ziua mea de nume, onomastica... Habar
nu aveam cã existã, cã am – eu ºi cei asemeni mie –
o asemenea zi ºi nici nu mã intereseazã; dar de nici o
culoare! Dar de ce m-a sunat János – tocmai de la
Budapesta, ºi nicidecum cu taxã inversã – ca sã-mi
dea o astfel de veste inutilã ºi însoþitã de urãri de bine?
De cumsecade ce e, cu gândul cã mã voi bucura
constatând cã el se gândeºte la mine. De aia. Ceea
ce, brusc, îmi readuce atenþia înspre câine – iartã-mã,
János, însã ar trebui sã te simþi flatat, pe cuvânt!

Câtã cinste la un câine, câtã corectitudine – asta
atâta timp cât ºi tu, omul (sã fie clar: când scriu omul,
mã refer la specia biologicã – homo sapiens, hm!), în
relaþiile cu el, procedezi de bine de rãu în acelaºi fel.
Între noi, necâinii, de ce nu merge treaba cumva
asemãnãtor? Sã fie oare din pricina penibilului orgoliu
care ne stãpâneºte, a dobitoacei priceperi pe care o
dãm ideii de personalitate? Personalitate  înseamnã,
oare, sã nu þii cont de pãrerea celuilalt, de a altora ºi
sã o tot dai înainte cu niºte idei fixe perfect discutabile
ºi mai mult sau mai puþin proprii, pe care tot tu, mai
devreme sau mai târziu, le uiþi sau le pui la recycle
bin? Discutabile pentru alþii dar nu ºi pentru tine
deoarece, nu-i aºa, la un moment dat, þi-ai dat seama
cã, în loc sã tot gândeºti ºi sã te strãduieºti sã judeci,
e mult mai simplu sã-þi faci rost de câteva idei, nici
acelea neapãrat nãscocite de capul tãu? Mã tem cã
da, cred cã aºa ceva se înþelege prin personalitate
(nu chiar întotdeauna: prea des).

(S-ar putea sã fie 12 decembrie, tot 1999; nu
ºtiu exact ce zi e azi)

Orgoliu... personalitate... vanitate... Mã simt
îndemnat sã socot cã ceea ce se numeºte curent
personalitate mai înseamnã ºi un fel oarecum original
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de a-þi manifesta vanitatea, de a te supune, într-un
chip cumva deosebit de al celorlalþi, acestui crud tiran
de care ascultãm cu toþii, precum zicea Stendhal, care
cam ºtia el ce ºtia! Pentru mine, una dintre distracþiile
favorite ar fi ºi este sã asist la înfruntarea directã între
douã vanitãþi nealterate de modestie. Ce regal! Mai
ales dacã persoanele în cestiune se bucurã, totuºi, de
o incontestabilã inteligenþã. Ce risipã de perfidie! Câtã
ticãloºie fardatã ºi îmbroboditã! Ce soluþii ingenioase
în vederea suprinderii celuilalt cu garda prea jos ori
prea sus! Câtã iscusinþã în a prinde momentul când
eventualul arbitru e întors cu spatele, ºi a-i aplica
adversarului (pardon: partenerului de discuþie), iute-
iute, o serie de lovituri în jumãtatea australã sau, în
orice caz, unele pe care manierele le interzic oricãrui
atac! Spectacolul este cu atât mai savuros cu cât, vorba
lui Montesquieu, îndeobºte este o aºa de micã
deosebire între un om ºi altul, încât vanitatea nu îºi
are rostul. Atâta doar cã vanitosul, de-a lungul întregii
sale existenþe, întâlneºte persoane care, doar acelea
sunt covârºite de vanitate, el – nu! Vanitatea, când e
pe la începutul existenþei sale, stã în bancã alãturi de
egoism. Acelaºi Steiner, în aceeaºi carte, zice cã unii
oameni (mulþi) trãiesc într-un compromis cu viaþa
sensibilã ºi cã acest compromis cu viaþa sensibilã se
exprimã la început prin instincte, dorinþe avide ºi
personale, sub toate formele egoismului. Pãi, cred ºi
eu: omul se naºte egoist. De-a lungul vieþii, el nu
trebuie sã evite ca nu cumva sã devinã egoist, ci
trebuie sã se strãduiascã sã se dezbare de egoismul
dobândit genetic. Este bine ºtiut cã orice spermatozoid
e un simbol al egoismului, iar ovulul, ce sã mai vorbim,
el e cam de unul singur.

Are cineva impresia cã cele de pânã acum
seamãnã cu o oarecare filosofie de cafenea... (Aºa s-
ar zice, nu? ªi, dacã tot a venit vorba, ce se înþelege,
oare, prin filosofie  de cafenea? O exprimare
neîncorsetatã a unor gânduri, eventual preluate de la
cineva, de vreundeva, ºi neînsoþite de trimiteri
bibliografice în conformitate cu normele în vigoare?
La cafenea - sã-i zicem aºa, chit cã cel mai adesea
este vorba despre un bar sau de ceva asemãnãtor - la
cafenea, deci, se spun oare numai tâmpenii, aiureli?
Nici vorbã sã fie aºa. Asta vi-o spune unul care a trecut
prin asemenea situaþie. Cred cã nuanþa peiorativã a
fost impusã, cu rãutate ºi pizmã, de cãtre cei care au
spiritul ceva mai ruginit, demarajul incontestabil mai
greoi, de cei care nu izbutesc sã formuleze coerent o
idee oarecare hic et nunc, trebuindu-le la îndemânã
ori prin preajmã fiºe, baze de date, dicþionare,
îndreptare ºi programe de corectare automatã a
ortografiei, de cei pe care nimeni nu-i acceptã la masa
lor din cafenea. Ah, iertare: dacã prin filosofie de
cafenea înþelegem reîncãlzirea la nesfârºit a aceleiaºi
tocãniþe de idei, transformarea în chiftele a resturilor
de fripturã de alaltãieri, atunci da, avem de-a face cu
ceva penibil, cu ceva ce nu meritã nici o urmã de
consideraþie. Însã, ca în multe alte cazuri, depinde
de cine filosofeazã la cafenea).

Filosofie de cafenea ... Nu despre aºa ceva e
vorba; urmãresc sã mã destãinui, cinstit ºi pe înþeles,
deoarece nu mai pot sã þin în mine, ºi numai în mine,

toate care s-au adunat în deceniile care au trecut de
când mã aflu în pauza dintre douã non-existenþe, ºi
mã prefac cã-mi trãiesc viaþa.

21  februarie  2000

Îl invidiez pe Alho: el, cel puþin, cred cã nu-ºi pune
întrebãri  sofisticate; poate nu vrea, poate nu poate,
poate cã aºa trebuie, cã aºa e mai bine pentru el ºi
pentru întreaga lume. De aceea, poate cã lui îi e mai
puþin rãu. Lui ºi alor sãi. E foarte posibil ca el sã fie de
acord cu Eugène Dabit când acesta (înþelege-l, Alho,
de poþi; eu nu mã opun!) socoteºte cã viaþa asta,
întreaga viaþã, aºa cum e, meritã sã te ataºezi de ea.
Pe de altã parte, eu, dacã îmi pun întrebãri sofisticate,
dacã mã îndoiesc de sinceritatea ºi de sãnãtatea
judecãþii lui Dabit, îi sunt oare superior lui Alho? Doar
pentru faptul cã Dumnezeu (ca sã dau ºi eu vina pe
cineva) m-a distribuit într-un alt rol?

Cât de simplã ar fi viaþa, cât de trãibilã – ºi de nu
din alt motiv, doar din purã curiozitate  – dacã fiecare
ºi-ar vedea de treaba lui, de treburile lui! A zis cam
aºa ceva ºi Eugen Ionescu (am subliniat prenumele
ca sã nu fim confundaþi!) când în  Cantatricea ºovã
(români, ce naiba, domnule Pruteanu!), prin Comisarul
sãu – care în spectacol îi alunga din salã pe cei care
nu erau nici artiºti/actori, nici dramaturgi ºi nici mãcar
cronicari dramatici, spre a-ºi vedea fiecare de treburile
proprii. Dupã Ionesco, dar absolut independent de el,
a zis-o ºi domnul Catarig – un administrator de
odinioarã al Universitãþii din Cluj, de pe vremea lui
Constantin Daicoviciu – baº-profesor la timpul
respectiv – aministrator care era de pãrere cã dacã în
Universitatea asta n-ar fi studenþi ºi profesori, tare bine
ar mere totul! Oare nu aveau dreptate atât unul cât ºi
celãlalt (Comisarul lui Ionesco ºi Catarig)?  Adicã, la
ce mã gândesc eu? Mã gândesc sã mai lãsãm,
dracului, de-o parte aºa-numitele nãzuinþe (care nu
sunt altceva decât ambiþii încã nemãrturisite, sau
nedepistate de cei din jur) ºi sã ne strecurãm spre
moarte, pâº-pâº, de se poate fãrã sã-i deranjãm
(moroºanul ar zice – zãhãim) pe ceilalþi. Oi fi citit
undeva chestia care urmeazã, sau chiar mie mi-a venit
în minte? În treptele oricãrui monument se aflã
trupuri cãlcate în picioare. (Sã notãm: în, nu pe!)
Dacã eu sunt primul, fraza nici nu e tocmai idioatã;
dacã a  apucat sã o rosteascã un altul – este de-a
dreptul deºteaptã. ªi monumentul ce este? Nu cumva
monumentul este complementul direct al nãzuinþei?
Desigur, trupurile cãlcate în picioare au aparþinut
celorlalþi, altora. Nicidecum nu este vorba chiar de al
nostru! Ar fi culmea! Ale noastre sunt doar sentimentele
ignorate sau inexistente.

Hopa, sã ne lãmurim un pic în privinþa simplitãþii,
a firescului lui Alho: deocamdatã, eu sunt stãpânul lui;
el este câinele, eu sunt omul care îi cumpãrã ºi îi dã
sã mãnânce (cam ce vreau eu, fãrã sã-l întreb), dar...

Din ceva paragraf precedent se  înþelege cã sunt
convins cã el nu se întreabã, pe când eu mã întreb.
ªi? ar zice Alho. Nici un ºi!, zic eu. Pânã una-alta,
dintre noi doi, doar eu ºtiu sã scriu, doar eu sunt în
stare sã-mi consemnez pãrerile. Dar, dacã ar fi sã dau
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dovadã de aceeaºi sinceritate ca ºi Alho, aº putea sã
spun cã de vreo douãzeci de ani clocesc nu doar una,
ci mai multe idei în legãturã cu un roman, o nuvelã, o
schiþã, ceva privind îndoielnica relaþie om-câine, aºa
cum o ºtiu eu, aºa cum am trãit-o (nu numai cu Alho;
cu Zizi, cu Lordy, cu Zsömi ...), aºa cum s-ar putea ca
ea sã fie. De ce clocesc o asemenea idee? Nu cumva
ca sã mã dezvinovãþesc (ce mã apucã?), sã mã explic,
mie ºi altora?

Dar de ce ar trebui ca acest cãþel,  Alho, sã fie ºi
el în stare sã scrie pentru a fi egalul meu? Eu chiar
sunt egalul lui? Nu-i aºa cã dacã aº rãspunde afirmativ,
mulþi ar fi cei care m-ar judeca nu numai greºit, ci chiar
bun de condamnat deoarece ofensez demnitatea
omului, plasându-l prea aproape de prietenul sãu
preistoric – canis canis, româneºte – câinele?  Însã
cine a decis aceastã discutabilã superioritate? Noi -
oamenii! De fapt, la drept vorbind, nici Darwin cu
evoluþia lui, nici Dumnezeu cu creaþia Sa – mult
discriminantã de fapt, aºa-i? – nu s-ar putea zice cã
se aflã în afara oricãror critici, dincolo de orice dubiu.
De ce eu, care ºtiu ºi francezã, ºi germanã, eu care o
rup cumva ºi în maghiarã, descurcându-mã de bine-
de rãu în englezã ºi spaniolã sunt mai grozav decât
liliacul care nu se dã cu capul de copac noaptea (în
timp ce eu...), ori decât Alho – în stare (când vrea!) sã
dibuie mingea de tenis ascunsã în dulap, ori sã le
rãspundã cãþeilor necãjiþi care latrã de dupã colþ? Ale
lor sunt, nu-i aºa, niºte percepþii primitive, elementare,
primare, minore, niºte instincte ori niºte reflexe simple!
Pe când ale mele ... Lui Alho i se pune pata pe Jenny
ori pe Dixie atunci când e cazul, când naturalmente
se cuvine, când le-a sosit vremea ambelor pãrþi; el ce
face? Încearcã – aºa este demn – pânã când i se aratã,
asta dacã i se aratã. Dacã nu, devine interesat de
Lady ori de Shane. Iar Rocky, Jimmy, Max ori Rex nici
nu râd de el, nici nu-l dispreþuiesc. Eu, omul (nu chiar
eu, Doamne fereºte!) încerc ºi eu, în disperare, ceva
asemãnãtor, pânã ce devin poate chiar ºi  ridicol (fie
cã-mi iese, fie cã nu), ajung sã mã ºtie vecinii ºi sã mã
vorbeascã lumea, la fel ca ºi familia. Acelaºi lucru þi
se întâmplã ºi þie. Tot aºa se petrece ºi cu altcineva.
S-ar putea altfel? Oameni suntem! Vorbeam despre
demnitate. Vorbeam despre Alho, despre
superioritatea unuia faþã de celãlalt...

Desigur, dacã tot am pomenit demnitatea... Unde
începe, unde se opreºte ea, în ce constã? Nu cumva
în respectarea propriei demnitãþi, pânã când nu rãneºti
evident personalitatea celuilalt, a altuia? Cam ca ºi cu
libertatea fiecãruia, care se terminã acolo unde începe
aceea a celuilalt. Fudulia nu este prea des vândutã ca
demnitate ? Fudulia aceea care este egalã pânã la
confundare cu prostia, nu numai cu vanitatea. Cu
prostia, cu prostia cinstitã, nu cu tâmpenia, nu cu
nebunia, nu cu spiritul zãlud care însoþeºte de obicei
geniul. Nu – cu prostia, cu acea incredibilã capaci-
tate cinstitã a individului uman de a nu pricepe cã dacã
a este egal cu b, iar b este egal cu c, nesmintit a este
egal cu c. Exemplele, din pãcate, ar putea continua
(cu cât amuzament ºi cu câtã tristeþe în acelaºi timp îi
citim – uneori ca pe un fel de memento mori – pe
Creangã ori pe Ráth-Végh István !). Aºadar fudulia,

fie ea de orice fel, duce la exacerbarea sentimentului
unei profund false demnitãþi, întemeiatã – dacã se
poate spune aºa – pe lipsa celei autentice, cea care
izvorãºte din conºtiinþa unei valori indiscutabile.

Oarecum în aceastã ordine de idei, aproape cã
uitam sã spun ceea ce, poate, ar  putea avea o
oarecare importanþã : ca orice om, vanitos, sunt ispitit
sã afirm cã viaþa mea a fost un roman ! De aceea,
poate, ºi rândurile care urmeazã.  Dar, spre deosebire
de alþii (nu de toþi !), s-ar putea sã am niºte argumente
care sã-mi susþinã afirmaþia. Bine înþeles, se poate
naºte întrebarea : un roman bun sau unul prost? Fãrã
sã fac pe nebunul, înclin sã afirm cã mai degrabã  prost,
de nu ar fi fost, zãu, chiar-chiar adevãrat (asta
schimbând ceva?). De ce ? Face telenovelã, sau, în
cel mai bun caz, Ponson du Terrail – o dulcegãrie
penibilã care te emoþionezã pe tine-autorul,  iar
celorlalþi nu le produce nici mãcar efectul unui supozitor
intromis cu mare discreþie ºi mãiestrie. În consecinþã,
cã vreau-cã nu vreau, voi vorbi despre mine ºi despre
întâmplãri în care am fost amestecat, dar nu chiar sub
formã de roman. Asta schimbã ceva?

Cred cã nu existã om normal care la un moment
dat sã nu se fi considerat buricul pãmântului (bine, un
fel de buric, un buric de un anume fel),  sã nu fi avut
impresia cã numai lui i se întâmplã niºte lucruri care
nicicum nu i se puteau întâmpla altcuiva ºi cã e bine
cã e aºa! De fapt, nu buricul pãmântului trebuia sã
spun, ci interesantul, nemaivãzutul, nemaiîntâlnibilul
pãmântului! Cunoaºtem, aºadar, cu toþii sintagma:
numai mie mi se putea întâmpla! Din respect faþã
de mine, nu am de gând sã povestesc ceea ce numai
mie mi s-a întâmplat. Ci ...

Mã gândesc, de pildã, la câþiva dintre marii artiºti
ruºi: Repin, Cehov, Turgheniev ... Care dintre ei ar fi
putut zugrãvi relaþia dintre bãtrânul pãcãlit de viaþã, în
consecinþã dedat cu alcoolul, nu?, ºi câinele sãu? De
ce am senzaþia cã un asemenea tablou existã?(Încet-
încet! ªtiu foarte bine cã dintre cei trei doar unul singur
era pictor, în stare sã zugrãvescã!). Sau era într-un film ?
Dacã nu existã nici film, nici tablou, ar trebui sã existe.
De ce? Fiindcã într-o asemenea situaþie, nu cumva se
inverseazã rolurile între stãpân ºi stãpânit? Nu pare
acest lucru deosebit de important? Ba da: pune, zic eu,
sub semnul întrebãrii atât identitatea celor doi eroi, cât
ºi relaþia dintre ei. Un asemenea lucru mã întreb dacã li
s-a întâmplat multor oameni în carne ºi oase, adicã ºi
altcuiva, nu doar eroilor de prin nuvele-schiþe-filme.

Desigur, tot ce spun pare, este dezlânat. Dar
gândirea noastrã, cea de toate zilele, cea sincerã, este
ea oare nesmintit riguroasã? Mult mã îndoiesc. De data
asta vreau sã fiu sincer. Mãcar acum, vorba
“ºlagãrului”: acum ori niciodatã! Sã nu se înþeleagã
de cãtre cineva cã pânã azi, în ce am spus/scris
vreodatã, aº fi minþit! Dar am mai dres-o, pe ici-pe
colo. Nu mai am chef sã mã strãduiesc cu transpuneri,
parabole, alegorii; mi-e lene ºi, pe deasupra, mi se
pare mult mai comod aºa; consider cã pot sã-mi
îngãdui acest soi de desert, sau, poate, de intermezzo,
de anestezie, de clismã (da, m-am gândit ºi eu cã aº fi
putut spune clistir, curãþenie, purgaþie ...).

(va urma)
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Scurt popas în
trecutul confesional
românesc al
Transilvaniei
 Alexandru Tãmaº

Printre prejudecãþile care
învãluie ºi azi dezmembrarea
confesionalã a românilor din
Transilvania stãruie ºi pãrerea cã
ea s-a fãcut în anii 1697-1701 ; cã
de atunci încã, s-au constituit o
„bisericã greco-catolicã” ºi una
„ortodoxã” aºa cum le vedem în
zilele noastre. N-avem insã dovezi
documentare cã aceastã separare
s-ar fi hotãrât în vreun sinod din
acea vreme sau mai recent ºi nici
nu este de crezut cã o astfel de idee
ar fi rãsãrit aºa, dintr-o datã, în
mintea unor oameni obiºnuiþi de
veacuri cu aceeaºi „lege” ºi fãrã
cunoºtinþele teologice necesare
unui asemenea proiect. Le-ar fi fost
greu ºi sã le denumeascã mai ales
cã un termen ca greco-catolici
folosit pe atunci numai în cancelarii
ºi în versiunea italianã greci-
cattolici, lor le era inaccesibil; iar cel
de ortodox întregea titlurile
episcopilor calvini. Ei se ºtiau doar
uniþi sau neuniþi, adicã sub
ascultarea episcopilor lor acum
întorºi spre „beseareca Romei cea
catoliceascã” sau stându-le
acestora împotrivã.

Despre uniþi este destul sã
reamintim deocamdatã cã ei
alcãtuiau în sec. XVIII-lea singura
diecezã de rit bizantin din
Transilvania, întemeiatã de papa
Inocenþiu al XIII-lea în 1721 (1) ºi
fixatã la Fãgãraº dar cu reºedinþa
la Blaj din 1737 unde se aflã ºi
acum, ca mitropolie din 1854 iar azi,
arhiepiscopie majorã. Trebuie sã fi
pãstrat însã cel puþin o parte din
instituþiile calvine care au format
structura fostei mitropolii a
Bãlgradului (Alba Iulia) – soboare
mari ºi mici, protopopiate,
consistoare, juraþi, curatori (2).

În privinþa neuniþilor sunt mai
multe de spus ºi cu un plus de detalii
ale configuraþiei politice ºi
confesionale transilvãnene din
pragul acelui secol: Ea s-a schimbat
atunci radical prin alungarea turcilor
dincolo de Carpaþi dupã o asprã
suzeranitate de un secol ºi jumãtate
ºi prin instalarea, pentru urmãtoa-
rele douã, a regimului habsburgic
imperial ºi catolic. Odatã cu noua
administraþie a revenit în Tran-
silvania catolicismul roman pentru
a-ºi recupera bisericile ºi credincioºii
trecuþi la calvinism ºi luteranism în
timpul Reformei dar îºi fãcea loc,
urcând dinspre sud-vest, prin Banat
ºi patriarhia acatolicã din Karlowitz,
de rit bizantin ºi etnie sârbeascã,
împãrãteºte privilegiatã ºi cu
pretenþii de jurisdicþie asupra tuturor
creºtinilor din Imperiu de aceeaºi
credinþã ºi rit cu ea; iar dincolo de
graniþele nordice ºi vestice ale
Transilvaniei se extindea în sens
invers, spre apus, catolicismul
rãsãritean ucrainian coborând, prin
Ungaria superioarã, spre Sãtmar ºi
Bihor. În pierdere era mai ales
calvinismul, pânã atunci dominant
atât pe plan politic ºi religios, dar ºi
patriarhia greacã din Constantinopol
precum ºi subordonata ei, mitropolia
Ungro-Vlahiei (Þara Româneascã)
care, prin transformarea Transil-
vaniei într-un principat habsburgic,
n-au mai avut putere de decizie în
treburile ei duhovniceºti. Mai trebuie
menþionatã, în fine, alianþa înche-
iatã în 1730 împotriva turcilor în-
tre pravoslavnica Rusie ºi catolica
Austrie.

Populaþia valahã, cam 400 000
de suflete într-o Transilvanie cu
numai 900 000 de locuitori (3), n-a
dat acelaºi rãspuns acestor

provocãri ce se încruciºau în spaþiul
ocupat de ea. Cei dinspre nord, mai
aproape de rutenii câºtigaþi deja
pentru catolicismul bizantin, au
primit mai uºor declaraþiile de unire
cu Roma ale clerului decât cei din
pãrþile Haþegului, Hunedoarei,
Fãgãraºului ºi ale Oltului aflaþi în
calea cãlugãrului Sofronie pe care
l-au urmat ca pe un  „vicarãº al
marelui sãbor din Carloveþ”. Cum
însã el a ajuns în duºmãnie cu
generalul Comandant al prin-
cipatului ºi a trebuit sã fugã peste
munþi, iar un alt asemenea vicarãº
nu s-a mai ivit, ei au rãmas sub
oblãduirea unor episcopi, toþi sârbi
pânã la Vasile Moga (1810) care s-
au perindat pânã aproape de 1850,
când a apãrut decisiv macedo-
neanul Andreiu ªaguna. Întocmai ca
predecesorii sãi ºi el a fost trimis de
patriarhia din Karlowitz pentru neu-
niþii din Transilvania, dar a îndrãznit
totuºi sã-i scoatã de sub severa ei
jurisdicþie, le-a dat ºi lor o identitate
confesionalã denumindu-i greco-
orientali, în opoziþie cu uniþii care
începuserã sã-ºi zicã ºi greco-
catolici (4) ºi le-a organizat o diecezã
cu sediul la Sibiu pe care au
declarat-o, în sinodul de la Turda din
1850, de asemenea greco-orientalã
iar în 1864, ºi mitropolie autonomã
(5).

Momentele acestea au fost
cruciale pentru ei: Ca neuniþi au stat
pânã atunci în umbra uniþilor, ca
greco-orientali sau greco-rãsãriteni
erau acum egali cu greco-catolicii ºi
aºa s-au menþinut pânã la
destrãmarea Austro-Ungariei în
1918, când Transilvania a intrat între
hotarele României, iar greco-
orientalii ei, în cadrul mitropoliei de
Bucureºti, patriarhie din 1925.

N-am pornit în acest excurs cum
se face de obicei în tratatele ºi
manualele noastre de istorie, de la
dorinþa lui Leopold I de a avea o
Transilvanie majoritar catolicã, ci de
la noile condiþii în care se afla ea
atunci. Acestea trebuie sã fi fost
forþele care au acþionat eficient
asupra populaþiei sale. Am plecat,
aºadar, de la cauzalitãþi obiective
ºi nu de la o finalitate subiectivã –
voinþa împãratului. Nici documen-
tele nu ni-l aratã decât confirmând,
uneori dupã un an, declaraþiile de
unire ale clerului valah, viitorul statut
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juridic al acestuia ºi numindu-l pe
fostul mitropolit Atanasie Anghel
episcop unit al Transilvaniei.
Momentul cel mai important ºi
hotãrâtor al Unirii a fost ºi putea fi
numai recunoaºterea ei oficialã de
curia romanã prin instituirea în 1721
a diecezei de Fãgãraº. Trecuserã
douã decenii de la declaraþiile de
unire de la Bãlgrad ºi câþiva ani de
la demolarea mitropoliei pentru a
lãsa loc fortãreþei ce se construia
acolo. Cum însã noua diecezã
purta evidente amprente calvine si
mai era împovãratã cu practicile
rituale greºite ºi superstiþiile
poporului, a fost nevoie pentru
ºtergerea lor de mai multe sinoade
de descalvinizare ºi de munca
anonimã, umilã ºi perseverentã a
multor promoþii de preoþi ieºiþi din
ºcolile Blajului cu trusa teologicã
aferentã (6). Blajul a devenit astfel,
pe la mijlocul veacului, un centru
religios, cultural ºi chiar unul politic
datoritã strãdaniilor episcopului
Inochentie Micu Clain de a face din
poporul sãu lipsit de drepturi a patra
naþiune a principatului.

Pe neuniþi însã n-a fost cine sã-i
pãstoreascã deºi ambiþioasa
patriarhie din Karlowitz cãuta
sã-i administreze ºi pe ei, dar i se
opuneau forurile vieneze. S-au în-
cercat doar câteva soluþii de com-
promis, mutându-i ºi strãmutându-i
prin episcopatele sârbeºti din
apropierea Transilvaniei – Buda,
Timiºoara, Vîrºeþ – ca sã ajungã,
pânã la urmã, tot pe mâna ierarhilor
din Karlowitz. Instabilitatea aceas-
ta a fost favorabilã episcopilor uniþi,
mai ales lui Grigore Maior care, prin
anii 1770-1780, a atras multe sate
la Unire, atunci în mare primejdie
în urma agitaþiilor stârnite de
bosniacul Visarion Sarai (1744) ºi
Sofronie din Cioara (1759-1761)
precum ºi a exilului impus lui
Inochentie de Maria Tereza,
neînduplecata suveranã a
Imperiului. Încã pe la 1840 Ioan
Lemeni, ºi el viitor episcop,
convertea sate din împrejurimile
Clujului ºi pe mulþi dintre locuitorii
români ai oraºului (7). Abia
organizarea episcopiei greco-
orientale pentru neuniþi a pus capãt
acestor evenimente. Priviþi pânã
atunci doar din perspectiva unor
eventuali uniþi ei au devenit, în
sfârºit, o comunitate religioasã

distinctã, închegatã în jurul lui
ªaguna, vlãdicul lor.

Din toate acestea rezultã
concluzia cã dezmembrarea
confesionalã a românilor din
Transilvania n-a fost un eveniment
precis determinat în timp. A început
doar între 1697-1701 ºi s-a
desfãºurat, cu suiºuri ºi coborâºuri,
pânã pe la 1850 ducând la
formarea celor douã episcopii,
ambele ridicate puþin mai târziu la
demnitatea de mitropolii. Acest
proces nu s-a oprit însã la
structurile instituþionale ci a
continuat coborând în profunzimile
conºtiinþelor, de unde au apãrut, pe
nesimþite dar destul de bine
conturate astãzi, douã stiluri de
manifestare a credinþei : Greco-
catolicii aduc mãrire Tatãlui, Fiului
ºi Spiritului Sfânt în timp ce greco-
orientalii – ortodocºii de azi (8) –
slãvesc pe Tatãl, pe Fiul ºi pe
Sfântul Duh, Fiul fiind numit Isus
Cristos ºi respectiv, Iisus Hristos
(9). La greco-catolici este în mare
cinste liturghia, astfel cã într-o
bisericã de-a lor se celebreazã, în
duminici ºi în sãrbãtori, mai multe
liturghii pentru ca sã poatã profita
cât mai mulþi credincioºi de
binefacerile ei. ªi, într-adevãr, îi
vezi apropiindu-se în lungi ºiruri de
altar pentru a primi din mâna
preotului Trupul ºi Sângele Dom-
nului. Mai fac exerciþii spirituale,
adoraþii, novene, recitã rozare.

Ortodocºii sunt mai puþin
pãtrunºi de misterul liturgic ºi cei
mai mulþi se mulþumesc cu o simplã
prezenþã. Þin însã toate posturile
ºi mai multe sãrbãtori, asistã la
vecernii, masluri ºi la parastase cu
strãvechea colivã.

Altele sunt ºi modelele lor
religioase. La unii, sfinþii tradiþionali
– Dumitru, Nicolae, Gheorghe,
Grigore, Constantin, Elena – la
ceilalþi, Iosif, Tereza de Lisieux,
Anton de Padua, Francisc de
Assisi, Ieremia Valahul, episcopii
martiri, iar prima vinere ºi sâmbãtã
din lunã sunt consacrate Inimii lui
Isus ºi Mariei.

Vestimentaþia ºi portul bãrbii
diferã ºi ele, mai ales la clerul su-
perior ºi la ordinele monahale.
Odãjdiile au rãmas aceleaºi, dar la
greco-catolici se oficiazã mai
simplu, uneori chiar foarte simplu
ºi în case particulare – cum se

fãcea în timpul administraþiei
comuniste; iar în bisericile recent
construite insistã mai puþin asupra
ornamentaþiei ºi culorilor. Dau însã
mai multã importanþã copiilor, nu
lasã educaþia lor religioasã numai
în grija celor de-a acasã ºi a ºcolii.

Nimeni nu le-a impus aceste
stiluri ºi tocmai de aici li se trage
puterea. Deopotrivã-i stãpânesc ºi
pe unii ºi pe alþii, le însoþesc discret
gândurile ºi atitudinile ºi vor dãinui
încã multã vreme chiar dacã
ecumenismul ar înlãtura într-o zi
divergenþele lor canonice ºi
dogmatice.

Note :
1. Dieceza de Oradea, înfiinþatã în

1774 de Papa Clement al XIV-lea, se
afla atunci pe teritoriul Ungariei.

2. Alessandru Grama, Instituþiunile
calvinesci în biserica româneascã din
Ardelu, Blasiu 1895.

3. Kurze Geschicte Siebenbürgens,
Budapest, 1989, pag. 401.

4. Alexandru Tãmaº, De când ne
denumim greco-catolici, în  “Viaþa
creºtinã” Cluj nr 1, 3 / 2001.

5. Dr. Ioan Lupaº, Viaþa ºi faptele
Metropolitului Andreiu ªaguna, Scriere
comemorativã, Sibiu 1909, pag. 42-43,
114.

6. ªi tot numai ei puteau sã le
vorbeascã credincioºilor lor despre
originile noastre latine, descoperite pe
atunci în arhivele ºi bibliotecile strãine
ºi sã le insufle astfel conºtiinþa de
români. Pe lângã misiunea lor
religioasã iniþialã, au îndeplinit deci ºi
una naþionalã. Este atunci o mare
ingratitudine din partea celor care îi
acuzã cã n-au râvnit, prin unirea cu
Roma, decât privilegii. Nici
documentele nu sunt de partea lor. Toþi
principii calvini ai Transilvaniei din
vremea suzeranitãþii turceºti au dat sau
au confirmat scutiri de sarcini iobãgeºti
pentru întreg clerul rãsãritean când
aveau de instalat un nou mitropolit la
Bãlgrad. Dimpotrivã, guvernatorii
habsburgici care le-au urmat de la
1690 n-au mai privilegiat pe nimeni, ei
nu se mai foloseau de aceastã instituþie
fundamentalã în societatea medievalã
dar incompatibilã cu lumea modernã.

7. Silvestru Augustin Prunduº –
Clemente Plãianu, Catolicism ºi
ortodoxie româneascã edit. “Viaþa
creºtinã”, Cluj-Napoca 1994, p. 81.

8. N-am vorbit pânã aici de
ortodocºi ºi într-o singurã situaþie de
greco-catolici, termeni ai limbajului
nostru actual ºi valabili pentru prezentul
nostru dar nu ºi pentru trecutul de care
ne-am ocupat.

9. Forma intermediarã “Christos”
este greºitã.
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Leo Butnaru

DUMNEZEU NU A MURIT
bine-
înþeles
eu
încã nu eram nãscut
(pe 25 august 1900)
când Nietzsche muri
între
mine
ºi
DUMNEZEU

CU CÂNTEC
Curios lucru –
când Dumnezeu trebãluieºte
te miri ce
fredoneazã ºi El ceva
aºa
ca noi?

DE PAªTE, DE ÎNVIERE

Uneori
în Sãptãmâna Patimilor
când mã rog la icoane
când îmi fac cruce
mã surprind cã
în sinea mea
fredonez ceva vesel

Doamne iartã-mã
cã doar ºi cântecul
e tot de la Tine

CUM?
Cum a început secolul nou?
Mai prost decât se spera –
oarecum ºchiopãtând
crispat de urã
creându-se impresia cã
precedentul
l-a cam cãlcat pe
bãtãturã...

RÃMÂNE ÎN URMÃ – DE CE?

când ceasul rãmâne în urmã
ceasul-deºteptãtor spre
exemplu
rãmâne în urmã de ce:
de viaþã
sau
de moarte?

CARTEA UNICÃ

                            Lui Gh. Ayghi

Pe la 16 ani
visasem CARTEA UNICÃ
adicã
a UNI-
VERSULUI – o
dublã avere: CARTEA era
cu autograful Lui DUMNEZEU.

CARE UN TIMP…

omul
e
0
care
un
timp
e
1

NU PRICINUIEªTE RÃU

scrii o poezie mare
sau doar una bunã
sau pur ºi simplu
poezie
fãrã a modifica ceva în lume
ceea ce ºi era
de demonstrat: poezia
nu pricinuieºte rãu
nimãnui

CONSTANÞA: MUZUL
SARCOFAGELOR

Un cimitir antic ºi înalt – pe
culmea þãrmului:
mai sus de nivelul mãrii
ºi
mai jos de nivelul vieþii.

ECOU DE SURPARE

din senin
mã-ntunecã un ecou de
disperare
de parcã – intuitiv/ sfâºietor/
confuz –
aº presimþi aniversarea din
vinerea micã în care
la ºosea
într-un boschet
pe nãruit taluz
se împuºcã Urmuz...

CONCLUZIA
veacuri... veacuri... veacuri...
trecute... prezente... viitoare
ce vor deveni prezente...
trecute
neant etc.

concluzia fiind una pentru toate:
este imposibil ca poezia sã fie
imposibilã

ÎNDRÃZNESC SÃ PRESUPUN

Doamne
îndrãznesc sã presupun
cã cel cãruia îi stau toate în
putere
nu are cum ºti ce ar fi ãla
pesimismul

aºadar
aceastã anticreaþie
e o creaþie ilegalã
pur omeneascã (adicã
presupun –
fãrã consimþãmântul Tãu
Doamne)

RECORD

de o eternitate
(sã zicem)
Dumnezeu îºi bate
propriile recorduri
(extra)mondiale
la tãcere

PROCESUL POEZIEI

I

pânã la urmã
versurile pot învinge
sau chiar omorî
poetul
prin ne-naºterea lor

II

...când eram foarte tânãr
ºi eram
un cimitir de poeme
nenãscute...

III

…dar
ce se întâmplã dacã
rãmân totuºi în viaþã?
Simplu: un martor în plus.
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Freud
si
cocaina
,

Observaþii pornind
de la studii ºi
corespondenþã
 Andrada Fãtu-Tutoveanu

Î n  1 8 8 3 ,  D r .  T h e o d o r
Aschenbrandt  obþinea o dozã de
cocainã purã de la firma de
farmaceutice Merck  ºi o dãdea
soldaþilor bavarezi în timpul
manevrelor de toamnã, cu
rezultate pozitive, pe care le-a ºi
publicat ulterior (“Die physi-
ologische Wirkung und die
Bedeutung des Cocains”).

Freud era la acea datã un
tânãr medic neurolog vienez con-
fruntându-se el însuºi cu
simptome nevrotice datorate
oboselii prelungite ºi precaritãþii
materiale, stãri pentru care
cocaina pãrea o soluþie,  fãrã a
mai pomeni faptul cã  promitea
sã fie ºi o descoperire extrem de
importantã pentru cariera sa
medicalã: „dacã totul merge bine
[Freud încercase deja cocaina,
experimentând ºi chiar prescriind-o
în douã cazuri], voi scrie un studiu
despre aceasta [substanþã] ºi mã
aºtept sã îºi câºtige locul în
terapeuticã alãturi de morfinã ºi
chiar deasupra acesteia. Am ºi
alte speranþe ºi intenþii în ceea ce
o priveºte. Iau doze foarte mici
împotriva depresiei ºi indigestiei,
cu cel mai strãlucit rezultat...Pe
scurt, abia acum simt cã sunt
medic, când am ajutat un pacient
ºi sper sã ajut mai mulþi. Dacã
lucrurile merg astfel, nu mai
trebuie sã avem nici o grijã în
privinþa posibilitãþii de a fi
împreunã ºi de a sta la Viena”,
scria Freud Marthei în co-
respondenþa citatã de Ernest
Jones în  Life and Work of
Sigmund Freud. Entuziasmul ºi
convingerea în calitãþile benefice
spectaculoase ale cocainei, cu
potenþialul sãu de a întruchipa
idealul terapeutic care preocupã
întreg secolul al XIX-lea (un
panaceu validat ºtiinþific), conduc
la un prozelitism fervent din
partea lui Freud (care
împãrtãºeºte medicamentul
„magic” cu apro-piaþii sãi, cu
logodnica ºi  prietenii, surorile,
colegii sau pacienþii) extrem de
primejdios, dacã e privit din
perspectiva descoperirilor
ulterioare.

Citate în biografia semnatã de
Ernest Jones, (lucrare bazatã pe
aceastã corespondenþã nepu-
blicatã a lui Freud), scrisorile lui

Freud pe tema cocainei continuã
pe acelaºi ton entuziast, susþinut
de cãtre observaþiile pe care care
i le furnizeazã propria  experienþã:
„la ultima depresie severã am luat
din nou coca [se referã de fapt la
cocainã, alcaloidul pe bazã de
frunze de coca] ºi o micã dozã m-
a ridicat în înãlþimi într-un fel
minunat. Tocmai sunt ocupat
adunând  bibliografie pentru o
odã în cinstea acestei substanþe
magice”. La 21 aprilie 1884,
Freud îºi exprimã tot într-o
scrisoare cãtre Martha interesul
pentru un proiect terapeutic de
perspectivã, obþinând produsul în
scopul încercãrii lui în probleme
cardiologice ºi neurologice, iar în
18 iunie finalizeazã un prim studiu
(„Über Coca”) despre cocainã,
publicat o lunã mai târziu în
Centralblatt für die ges. Therapie.

„Über Coca”

 Clasificarea lui Freud asupra
cocainei  ca stimulant cerebral
vine în contradicþie cu clasificarea

celebrã în epocã a lui Louis Lewin
din Phantastica ºi care o
plaseazã între euforizantele
simple, în aceeaºi categorie cu
opiaceele (euphorica). Pe Freud
îl intereseazã, în schimb,calitãþile
de stimulent în tratarea
neurasteniei ºi în menþinerea unui
ritm de lucru alert, fãrã senzaþia
de foame sau obosealã. Articolul
„Über Coca” combinã
metodologia ºtiinþificã (istoric ºi
descriere ºtiinþificã a plantei,
formulã chimicã, ob-servaþii
clinice etc.) cu un ton  care
trãdeazã implicarea personalã ºi
entuziasmul nereþinut. Este evi-
dent faptul cã toate concluziile de
pânã atunci sprijineau ambiþia
profesionalã a lui Freud (o
obsesie medicalã care strãbate
primele epoci ale ºtiinþei
moderne) de a fi descoperit
Medicamentul prin excelenþã,
aflat sub semnul omnipotenþei
terapeutice ºi a miraculosului.
Implicaþiile magico-religioase din
scrisori sunt pãstrate în textul
articolului, unde  dincolo de
nivelul terminologic, apar ºi
referinþe la o saga din mitologia
peruanã (unde se pomeneºte
despre planta de coca ca „dar al
zeilor pentru a satisface foamea,
a fortifica pe cei obosiþi ºi a-i face
pe cei nefericiþi sã-ºi uite
tristeþile”). Observaþiile clinice
asupra propriilor simptome
vorbesc despre acþiunea cocainei
asupra depresiei ºi revenirea
datoritã ei la vitalitatea ºi starea
de bine a unei persoane perfect
sãnãtoase, despre capacitatea
sporitã (fizicã ºi psihicã) de lucru
ºi, esenþial, observã el, nu a avut
senzaþia vreunei dependenþe, a
unei necesitãþi fizice în absenþa
drogului. Unele dintre observaþiile
sale au fost confirmate de
cercetãrile mai târzii (euforia,
scãderea senzaþiei de foame, de
obosealã sau de durere sau
creºterea capacitãþii mentale). Ca
un fapt divers reclamele timpurii
la Coca-Cola sugerau tocmai
aceste calitãþi ale bãuturii, care a
ºi conþinut cocainã pânã la
începutul secolului XX.  Una
dintre sursele esenþiale ale
generalizãrii consumului de
cocainã la sfârºitul secolului al
XIX-lea a fost opinia (bazatã pe
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concepþia lui Bentley, de la 1878
ºi ulterior, printre altele, pe studiile
lui Freud despre subiect) privind
calitatea cocainei de a trata
morfinomania.

Mai multe elemente
sugereazã conºtientizarea
ulterioarã de cãtre Freud a întregii
dimensiuni a ceea ce însemna
cocaina în plan negativ
(caracterul sãu puternic depen-
dent, pericolul letal, implicaþiile
psiho-patologice), surprind o
decepþie majorã în privinþa a ceea
ce promitea sã fie panaceul
oricãrei suferinþe (ºi mai ales al
celor nervoase). Dupã ce
entuziasmul scade o datã cu
studiul din 1887, Cocainomanie
ºi cocainofobie (care rãmâne,
probabil din acelaºi motiv ºi cel
din urmã), iar propriul consum se
diminueazã, în 1925 se întrevede
o ºi mai radicalã îndepãrtare, prin
utilizarea în privinta cocainei a
termenului allotrion, ce desemna
– observa Rosa Aksenchuk
(Freud y la cocaína: ¿expe-
rimentos con uno mismo?) cu
sens peiorativ în limbajul medical
al epocii unui obiect strãin de
universul ºtiinþific.

Unii analiºti ai biografiei
freudiene, considerã cã neîn-
crederea în rezolvãrile medi-
camentoase (nãscutã din ex-
perienþa furnizatã de „episodul
cocainei”) pare sã fi fost ºi ea una
dintre motivaþiile pentru care
Freud opteazã pentru terapia
psihanaliticã, iar alþii, precum
aceeaºi Rosa Aksenchuk, argu-
menteazã chiar în acest sens cã
„psihanaliza apare istoric vorbind
în momentul în care practica
medicalã îºi întâlneºte limita”.
Pierre Eyguesier (Comment
Freud devint drogman) vorbeºte
despre acest episod ca despre o
poartã de intrare în experienþa
psi-hanaliticã, în aceeaºi mãsurã
ca ºi autoanaliza, în timp ce aban-
donul substanþei, cred alþi analiºti,
s-ar suprapune descoperirii
relaþiei de dependenþã între
episoadele isterice ºi faptele de
limbã, care au sugerat terapia prin
cuvânt..

Experimente vieneze

În epocã nu existau oprobriul

ºi interdicþia care sunt corelate azi
cu imaginea cocainei, ca urmare
a unei experienþe istorice ºi
medicale, cu apogeul în legislaþie
ºi campanii cu caracter socio-
logic. În anii 1880 la Viena  se
manifestã, iatã, interesul pentru
proprietãþile anestezice ale
cocainei. „Sigmund Freud,
descoperind aceste cercetãri ºi
constatând  cã numeroºi medici
americani utilizau deja produsul,
îºi convinge un prieten
oftalmolog, Königstein, sã îl
încerce; acesta va obþine
rezultate miraculoase” (Denis Ri-
chard).  De aici, numeroase alte
intervenþii de succes în
oftalmologie sau ORL. Se scrie
mult despre noua descoperire, iar
„universul medical se
înflãcãreazã literalmente faþã de
alcaloidul miraculos, pânã acolo
încât preþul sãu devine exorbitant”
(Denis Richard).

Freud studiazã observaþiile
americanilor (chirurgul
Hammond, în special): „era vorba
de a verifica observaþiile
americanilor ºi de a dezvolta noi
indicaþii ale produsului, cãutând,
cu acest pretext, un mijloc de a
înþelege mai bine geneza
patologiilor mentale: dintr-un
anumit punct de vedere cocaina
a fost una dintre pietrele de
temelie ale reflecþiei asupra
psihanalizei.  La 30 aprilie  1884
va utiliza alcaloidul asupra lui
însuºi” (Denis Richard). În curând
va începe sã o consume regulat,
convins de proprietãþile
terapeutice ale  medicamentului
(anestezic, stimulent fizic ºi men-
tal, cu rol benefic în indigestie,
morfinism ºi alcoolism, astm,
impotenþã, sângerãri nazale etc.)
ºi entuziasmat în special de
caracteristica de antidepresiv ºi
de stimulent puternic al
capacitãþilor intelectuale, calitãþi
ce-i facilitau activitatea
intelectualã intensã. Convins cã
acþiunea cocainei va stopa
dependenþa de morfinã, o
recomandã unui prieten depen-
dent de aceasta din urmã, Dr.
Ernst von Fleischl-Marxow.  La fel
ca ºi Lewin, ºi Freud ajunge la
concluzia cã nu se poate vorbi de
cocainã în acest context,
ajungând sã problematizeze

toxicitatea medicamentului
(Fleischl-Marxow, morfinoman în
urma unei dureroase afecþiuni a
sistemului nervos ºi pe care
Freud încearcã sã îl ajute sã îºi
trateze boala ºi dependenþa prin
cocainã, va muri însã în urma
unei supradoze din noua
substanþã).  Aºa cum am
observat deja, îºi publicã
observaþiile, într-un ansamblu
numit „Über Coca”, în 1884.

 „Freud se dezvãluie acolo  ca
un foarte strãlucit farmacolog,
remarcând cu pertinenþã  cã s-ar
putea dovedi posibilã tratarea
diverselor maladii mentale cu
ajutorul substanþelor chimice. În
ciuda insuccesului lui Morselli ºi
Buccola în utilizarea alcaloidului
[cocaina] în tratarea depresiilor
dervoase grave, el sublinia
«eficacitatea [plantei] de coca  în
cazurile de debilitate mentalã ºi
psihicã, [adãugând cã] trebuie sã
continuãmn cercetãrile». Afirmã
despre cocainã cã putea exersa
o acþiune antidepresivã în special
in cazurile benigne ºi
neurastenice” (Denis Richard).

Un nou studiu este cel din
1885, dovedind interesul constat
pentru aceastã substanþã:
Contribuþii la cunoaºterea acþiunii
cocainei, cu concluzii pozitive,
continuat ºi de altele, Freud
conferenþind  despre efectele
cocainei chiar în faþa Societãþii
psihiatrice din Viena. În 1887, în
articolul (ultim pe aceaastã temã),
Cocainomanie ºi cocainofobie,
alãturi de rãspunsul în faþa
atacurilor colegilor sãi, se
întrevãd anumite rezerve proprii
(faþã de cocaina injectabilã) ºi
reveniri asupra unor afirmaþii.
Semnificativ este însã faptul cã
Freud va continua sã consume el
însuºi drogul (cu discontinuitãþi)
pânã în jurul lui 1895, în preajma
apariþiei Interpretãrii viselor.

Interesul la nivel personal þine,
pe de o parte, de cercetare, dar
ºi de exploatarea, în beneficiul
activitãþi sale intense, a calitãþilor
stimulante la nivel cerebral ale
substanþei.

Spectrul dependenþei

Freud nu pare sã fi avut
probleme de dependenþã ori
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simptome de sevraj atunci când
înceteazã sã consume periodic,
iar scãderea interesului personal
ºi profesional vin în prelungirea
unei deziluzii profunde, indusã de
conºtientizarea faþetelor negative
pe care cocaina le dezvãluie
treptat (pericolele, dependenþa
sau toleranþa care conducea la
supradozaje precum cele ce
cauzaserã psihoza cocainomanã,
apoi moartea prietenului Fleischl)
în asociaþie cu criticile care survin
din mai multe pãrþi. Ca  urmare a
experienþei lui Fleischl (care
consumase, fiind într-o situaþie

criticã, un gram de cocainã  pe
zi,  adicã de douãzeci de ori mai
mult decât lua Freud însuºi, de
altfel  sporadic), Sigmund o
avertizeazã pe Martha, cãreia îi
trimitea cocainã, asupra peri-
colului potenþial al dependenþei.

Chimistul Erlenmeyer, primul
critic al acestei metode (1885)
descrie  intoxicaþia acutã (si-
multan teoriei lui Freud, orientatã
pozitiv). În  De la quête de la mor-
phine (1887), vorbeºte de „al
treilea flagel al omenirii”, dupã
alcool ºi morfinã [opþiunea face
referinþã la secolul al XIX-lea, in
mod evident], demonstrând cã se
produceau confuzii, atunci când
se introducea cocaina ca
tratament, între sevrajul
morfinoman ºi episoadele
psihotice produse de supradozele
de cocainã.

În 1886, un prieten al lui Freud,
Obersteiner, care iniþial sprijinise

uzul de cocainã, trece în tabãra
oponenþilor sãi, dupã ce ex-
perimentase perturbãri nervoase
de tipul unui delirium tremens. Un
critic important este Louis Lewin,
autorul celebrei clasificãri
toxicologice din Phantastica ºi
autorul mai multor studii de
specialitate în perioadã, vorbind
despre consecinþele consumului
de cocainã. O altã observaþie ar fi
aceea cã pânã la sfârºitul
secolului, consumatorii au fãcut
parte mai ales dintre medici,
farmaciºti sau pacienþi morfi-
nomani, în timp ce epoca fin-de-
siècle  coincide unei separãri de
consumul de morfinã ºi unei
extensii cãtre toate mediile
sociale. „Experienþa  lui Fleischl
nu a fost unicã; observaþi i
ulterioare vor dezvãlui cã uzul
repetat de  doze mari de cocainã
produce o psihozã paranoidã
caracteristicã la toþi sau aproape
toþi cei care o utilizeazã ºi cã
tendinþa spre supradozaj este
foarte rãspânditã. O caracteristicã
particularã a acestei psihoze este
senzaþia de «furnicãturã»,
halucinaþia cã furnici, insecte sau
(cazul lui Fleischl) ºerpi se târãsc
de-a lun-gul pielii sau sub
aceasta” (Edward M. Brecher).

Cu toate acestea, Freud însuºi
nu dezvoltã dependenþã, nici
mãcar toleranþã (termen de-
numind anularea treptata a
efectelor unei substanþe folositã
cu regularitate, pe o perioada mai
îndelungatã de timp, încât, pentru
a se obþine aceeaºi efecte, se
ajunge la o creºtgere gradualã a
dozei), putând sã rãmânã la
consumul unor cantitãþi foarte
mici, 30-50 miligrame injectabile,
fãrã a deveni un obicei cotidian.
Ernest Jones, psihanalist ºi
biograf al lui Freud, explicã acest
fapt prin conceptul de „per-
sonalitate care tinde sã formeze

dependenþã”, pe care Freud ar fi
reuºit sã o domine în privinþa
cocainei, lucru ce nu se
întâmplase ºi cu dependenþa de
tutun. E de altfel ceea ce Freud
însuºi scria în 1887, când observa
cã niciun produs chimic nu induce
el singur în intregime dependenþa,
fiind nevoie de o predispoziþie
psihicã ºi afectivã. Alte explicaþii,
de naturã farmacologicã,
sugereazã pe de o parte cã  ar
putea exista anumite diferenþe
biochimice între indivizi în privinþa
dezvoltãrii de dependenþe, pe de
altã parte cã dozajul ºi frecvenþa
ar putea avea o influenþã decisivã,
Freud mãrturisind cã nu simte
nevoia (în urma uzului sporadic de
cantitãþi mici) de a-ºi creºte doza.

„Interpretarea viselor“

La 1890 efectele psihotice ºi de
dependenþã existau deja ca o
certitudine medicalã, ceea ce nu
stopeazã însã rãspândirea sa, in
absenta unor interdicþii legale,
care persistã încã douã decenii.
În Statele Unite era în continuare
folositã în Coca-Cola, în tonice
sau medicamente foarte populare
în tratarea catarurilor (inflamaþii).

Pasionat de arheologie ºi de
antichitatea greco-romanã (fiind de
altfel ºi înconjurat în cabinetul sãu
de obiecte de gen): în timp ce din
interesul pentru aceasta din urmã
preia modelele ºi simbolurile
structurale esenþiale, care devin
asociate odatã cu acest moment
psihanalizei, inspirat de arheo-
logie Freud îºi va construi de aici
înainte un sistem ce face exerciþiul
cercetãrilor în zone inaccesibile.
„Lucru cert, cel puþin pânã în 1914,
Freud credea într-o ordine invizibilã
ca substrat  al haosului emoþiilor,
postulând cã scoaterea la luminã
a conflictelor latente le-ar dispersa”
(William M. Johnston).

essenze e strazianti realtà.
Strutture semantiche e rappre-
sentazioni simboliche in Le Pays du
Fromage di Felicia Mihali e Il
Profumo di Patrick Süskind; Lucia
Chimenti – Un’odissea dell’io: miti
e strutture narratologiche in Felicia

Mihali e Marguerite Yourcenar;
Elena Francese – Lo spazio della
descrizione ne Le Pays du fomage
di Felicia Mihali; Antonio Tallarico
– Felicia Mihali, Oscar V. de L.
Milosz. Il dinamismo onirico delle
immagini dell’infanzia; Mugur
Cristian Popovici – Panaït Istrati.
L’imperativa esasperazione.

(urmare din pag. 92)

Cristian Opriº
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1. Fizic ºi simbolic

Analiza poeziei bacoviene din
perspectiva opticii ondulatorii
reprezintã o metodã interpretativã
utilizatã în vederea revelãrii
anumitor substraturi care þin de
inefabilul dispersãrii stãrilor ºi
metamorfozãrii lor în imaginar.
Asemãnãrile dintre poetica
bacovianã ºi optica ondulatorie
vizeazã, în primul rând, o
mecanicã transformaþionalã, un
sistem pus în miºcare de sursa
instituitã ca eu. Înþelegerea
acestei poetici ca un simbolic
dispozitiv Young, funcþionând
conform principiului Huygens, nu
s-a nãscut neapãrat dintr-un avânt
comparatist. Imaginarul bacovian
stã inevitabil sub semnul
interferenþelor. ªi cine realizeazã
în fizicã interferenþa luminii dacã
nu dispozitivul Young?

„Fenomenul de interferenþã

constã în suprapunerea a douã
sau mai multe unde coerente. În
opticã, acesta se materializeazã
prin apariþia unui sistem de franje
luminoase ºi întunecate. Una
dintre cele mai vechi demonstraþii
ale faptului cã lumina poate pro-

duce efecte de interferenþã a fost
fãcutã în 1800 de cãtre savantul
englez Thomas Young. Dis-
pozitivul lui Young este prezentat
în figura de mai jos. Lumina
monocromaticã, provenind de la
fanta îngustã S0, este împãrþitã
în douã cu ajutorul unui ecran în
care sînt practicate douã fante
dreptunghiulare, înguste, foarte
apropiate, S1 ºi S2. Conform
principiului lui Huygens, de la
fanta S0 pornesc unde cilindrice,
care ajung la fantele S1 ºi S2 în
acelaºi timp. Apoi, de la fiecare
fantã, va porni cîte un tren de
unde Huygens.”(Studiul inter-
ferenþei luminii cu dispozitivul lui
Young,  Universitatea „Poli-
tehnicã” din Bucureºti, p.3.). Pe
un paravan opac se vor proiecta
benzi luminoase ºi întunecate,
cele luminoase corespunzând
interferenþei a douã unde sin-
fazate (având aceeaºi am-

plitudine) , iar cele întunecate
interferenþei a douã unde
antifazate (cu amplitudini diferite).
Undele antifazate vor realiza
punctul de minim.

Dupã modelul acestui dis-
pozitiv, eul bacovian constituie,

alãturi de stãrile generatoare
(spleen, nevrozã, plictis etc.),
sursa sistemului de interferenþe,
punctul din care „fasciculele” se
disperseazã spre crearea
imaginarului. Aceste „fascicule”
trec prin cele douã fante (fanta
cuvântului ºi fanta transfiguraþiei
combinatorice), în unde circulare
(ipostazã a miºcãrii monotone în
cerc), sinfazate ºi antifazate.
Antifaza este marcatã de un
anume dezechilibru, de prã-
buºirea fiinþei, în sensul acelei
degenerescenþe tipic bacoviene.
Antifaza va marca, la rândul ei, un
punct de minim, pietrificare ºi
încleºtare în plumb. Undele
sinfazate coincid anumitor
percepþii cromatice (îndeosebi) ºi
muzicale opuse putrefactului, dar
pânã la urmã contaminate de
acesta. Deºi sinfaza ar trebui sã
traseze un punct de maxim, el nu
este niciodatã înfãptuit din cauza
degenerãrii care tinde cãtre un
minim antifazic. Fasciculele
circulare, sinfazate ºi antifazate,
se proiecteazã în imaginar ca
franje succesive. Franjele poe-
tice vor deveni astfel unitãþile
imaginarului bacovian, semne
ale clarului ºi obscurului
deopotrivã, ale metamorfozei
stãri lor ºi naºterii de lumi.
Franjele înglobeazã atât mãº-
ti le eului configurate ca
personaje l ir ice, cât ºi
dimensiunea leitmotivicã,
muzicalitatea evanescenþei,
imaginea degradãrii lumii,
interferenþele cromatice ºi
pendularea continuã între
aceleaºi trãiri evocate la
nesfârºit.

2. Conversia în imaginar

În cele ce urmeazã voi
prezenta mai în amãnunt
componentele sistemice ale
dispozitivului Young. Fizic, el
funcþioneazã doar într-o camerã
întunecatã. Simbolic, aceastã
camerã devine spaþiul bacovian al
disoluþiei cu toate variantele sale
(„provincie pustie”, oraº, odaie
etc.), un topos care obstrucþio-
neazã fiinþa, determinând stãrile
generatoare ale sistemului. Eul
este punctul de emanaþie, sursa
din care fasciculele þâºnesc sub

 Marius Conkan

Bacovia si
dispozitivul Young

,
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impulsul stãrilor generatoare. Însã
el nu devine centru al
mecanismului, ci se rupe de sine,
dispersându-se în personaje
lirice. Fasciculele circulare vor
îngloba informaþia geneticã a
factorilor (stãrile) ºi a  subiectului
de emanaþie (eul), care nu sunt
independenþi unii de ceilalþi. Fanta
cuvântului este principiul de
fiinþare, un principiu selectiv prin
care fasciculele suferã o
conversie în imaginar. Produsul
emanaþiei, iniþial unul imaterial,
este supus unei formatãri,
dispersiile ulterioare desfã-
ºurându-se în planul materia-
litãþii.  Fanta cuvântului este un
principiu care doar prin sine nu
poate realiza conversia fas-
ciculelor. Fanta „fabricã” anumite
monoame ontice care vor fi
prelucrate de fanta transfiguraþiei
combinatorice. Monoamele ontice
constituie structuri de fiinþare a
imaginarului, înglobând nu doar
cuvântul ca formã, ci ºi starea
materializatã; ele sunt rezultanta
procesului iniþial de intrare în fiinþã
a fasciculelor de stãri. Fanta
transfiguraþiei combinatorice
catalizeazã monoamele, con-
stituind un principiu ordonator,
fãrã de care undele care trec prin
fanta cuvântului nu s-ar putea
construi motivic ºi tematic. Am
numit-o fanta transfiguraþiei,
pentru cã ea definitiveazã pro-
cesul de conversie, combi-
natoricul fiind un algoritm de
contopire a monoamelor ontice în
binoame ºi, ulterior, în polinoame
ontice. Nuanþând ideile de mai
sus, insist asupra faptului cã
procesul metamorfotic iniþiat de
cãtre fanta cuvântului dimen-
sioneazã fascicularul nu în sensul
unei atribuiri lexematice (sau al
conferirii unei valori nominale,
verbale, adjectivale sau ad-
verbiale), ci în sens fiinþial. Pro-
cesul tinde înspre esenþializarea
plurivalentã a monocromaticului
stãrilor. Monomul ontic se
cristalizeazã ca un corpuscul brut
ce urmeazã a fi transfigurat. Spre
exemplu, monomul ontic „plumb”
provine din fascicularul stãrii
nevrotice apãsãtoare, explozia
tranfigurativã gãsindu-ºi, în cazul
de faþã, numai în el punctul de
convergenþã. Dar acest monom

nu e capabil sã fiinþeze mai
departe decât prin binomizare.
„Coroanele de plumb”, binom for-
mat din monomul „coroanã”,
provenit din fascicularul morþii,
ºi monomul „plumb”, monoame
combinate prepoziþional, repre-
zintã o etapã ulterioarã a proce-
sului metamorfotic exemplificat.
Binomizarea ºi polinomizarea nu
se produc aleatoriu, ci prin
corespondenþã cu informaþia
geneticã a fasciculelor de stãri.
Aceste etape au loc în spaþiul
deschis între planul fantelor ºi
planul imaginarului, finalitatea
procesului fiind conversia în
imaginar. Ambele fante realizeazã
dispersii multiplicate, aceste
dispersii transformând fasciculele
în unitãþi franjice ºi proiectând
degenerarea lumii. Circularitatea
dispersãrii fasciculelor va
desemna o circularitate a uni-
versului poetic, iar imaginarul
astfel construit provine dintr-o
generare sau emanaþie ºi
circumscrie o degenerare. Douã
elemente meritã menþionate în
legãturã cu franjele care zidesc
imaginarul bacovian. Primul ele-
ment este legat de artificialitatea
poeziei ca rezultantã a unei
mecanici cosmice, în care eul liric
se joacã pe sine ºi este jucat (Pop,
Ion, Jocul poeziei, Casa Cãrþii de
ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2006,  p. 29).
Simbolicul dispozitiv Young este
doar un  construct fundamentat pe
un anume automatism al re-
curenþei, un sistem care joacã eul
în baza aceluiaºi ritual sisific de
transfigurare. Franjele proiectate
reprezintã mãrci ale artificialitãþii,
geometrizãri ale teatralului
contopite în universuri care se
degradeazã treptat. Al doilea el-
ement vizeazã dispunerea
circularã a lumii bacoviene, traiect
a cãrui finalitate o constituie
minimul de plumb. Franjele
imaginarului sunt, cum am spus,
proiecþii ale unor unde circulare,
ele, la rândul lor, putând fi
remodelate într-un corpus de
cercuri (Fanache, V., Bacovia,
ruptura de utopia romanticã,
Dacia, Cluj-Napoca, 1994),
simbol al miºcãrii inerþiale,
direcþionate cãtre atrofierea
definitivã a fiinþei. Franjele sunt,
prin urmare, coordonatele acestui

proces de disoluþie, þesãturile unui
univers putrefact ºi artificial.

3. Aplicarea conceptului

Ca exerciþiu, voi analiza
succint poezia Decor, din volumul
Plumb, evidenþiind structurile sale
interferenþiale. În cadrul acestui
sistem poematic, stãrile
generatoare sunt nevroza,
plictisul ºi presentimentul morþii.
Fasciculele, emise de cãtre eu ºi
încãrcate genetic cu informaþia
stãrilor, trec, în acelaºi timp, prin
cele douã fante. Fanta cuvântului
va preschimba undele circulare în
monoame ontice: 1.copac, 2.alb,
3.negru, 4.a sta, 5.gol, 6.parc,
7.solitar, 8.decor, 9.doliu,
10.funerar, 11.regret, 12.a plânge,
13.iar, 14.panã, 15.pasãre,
16.glas, 17.amar, 18.a strãbate,
19.secular, 20.fantomã, 21.a
apãrea, 22.frunzã, 23.ninsoare,
24.a cãdea, 25.rar. Fanta
transfiguraþiei combinatorice va
contopi monoamele în binoame
ontice: 1-2, 1-3, 1-4, 4-5, 4-6, 6-
7, 6-11, 11-12, 12-13, 14-2, 14-3,
15-16, 16-17, 15-18, 18-6, 6-19,
6-20, 20-21, 6-23, 23-24, 24-25,
ºi ulterior în polinoame.
Dimensiunea combinatoricului
conþine flective modale ºi
temporale (de indicativ prezent în
„stau”, „plâng”, „strãbate”, „apar”,
„cade”) , desinenþe de numãr
(exemplu: primul „-i-” din „copacii”)
ºi persoanã (de persoana a III-a
singular: „-e” din „strãbate”),
elemente de aderenþã ºi joncþiune
(conjuncþia „ºi”). În planul
imaginarului, franjele întunecate
se combinã, în prima strofã, cu
cele luminoase („Copacii albi,
copacii negri”), având ca suport o
interfranjã a vidului, marcatã de
adjectivele „goi” ºi „solitar”. Vidul
este potenþat de o altã franjã
întunecatã („Decor de doliu
funerar...”), ultimul vers al primei
strofe („Copacii albi, copacii
negri.”) cristalizând un construct
perfect interferenþial. A doua
strofã („În parc regretele plâng
iar...”) proiecteazã o franjã
muzical-întunecatã, conjugând-o
cu funestul franjelor anterioare. În
cea de-a treia strofã, franjele
pãtrund tot mai adânc în
descompunerea fiinþei. Se
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identificã aici franje ale morþii
(„Cu pene albe, pene negre”), o
franjã audit iv-funerarã („O
pasãre cu glas amar”) ºi o
interfranjã a vidului („Strãbate
parcul secular...”). A patra strofã
(„În parc fantomele apar...”) rupe
imaginarul în douã planuri,
deschizând printr-o franjã
thanaticã itinerariul regresiv
fotografiat de urmãtoarele douã
strofe. În cea de-a cincea strofã,
franjele se succed tot mai alert,
spectacolul cãderi i  se
dezlãnþuie, intensitatea,
sugeratã de conjuncþia „ºi”,
devine maximã. Minimul
antifazic se atinge în ultima
strofã („În parc ninsoarea cade
rar...”), prin apariþia verbului
„cade”, însã adverbul „rar”, ca
motiv al monotoniei ºi încetinirii,
aduce în prim plan posibilitatea
repetãrii mecanismului la infinit.

4. Anarhetipul bacovian

Corin Braga defineºte
anarhetipul ca fiind „difuz ºi lipsit
de centru, ca un praf galactic care
deocamdatã nu s-a coagulat într-
un sistem solar, fie a rezultat în
urma exploziei unei supernove.
[...] Segmentele sale se înlãnþuie
fãrã sã depindã de un centru de

gravitaþie, încât ele se pot
îndepãrta unele de altele oricât de
mult, fãrã sã pericliteze prin
aceasta nebuloasa din care fac
parte”(Braga, Corin, De la arhetip
la anarhetip, Polirom, Iaºi, 2006,
p. 278). În acest sens, anarhetipul
bacovian se contureazã prin
spectacolul (de)cãderii neîn-
trerupte, absurde, prin artifi-
cialitatea ca produs al sistemului
interferenþial. Doar aparent,
motivele ºi temele de sorginte
simbolistã încadreazã arhetipalul,
ele destructurându-se în forme
anarhetipice dezvoltate pe
þesãtura interminabilã a
thanaticului. Întregul univers
degenerescent este, în fond, unul
opus arhetipului prin proliferarea
descompunerii dense ºi a
suferinþei teatralizate. Mai ales în
Stanþe burgheze, anarhetipul se
dovedeºte a fi expresia unui
mecanism ce ruleazã în gol, a
unui dispozitiv Young defect dupã
atâtea dispersãri ºi construcþii.
Acele automatisme ale trãirii sunt
transpuse aproape teleghidat,
prin lipsa verbului sau
substantivizarea lui, franjele
suprapunându-se haotic ºi
instituind atât o disoluþie ultimã a
lumii, cât ºi o destrãmare formalã.
E vorba aici de un anarhetip

bacovianist, semn al deraierii ºi
descentrãrii imuabile, emblemã a
unui eu jucat care îºi
dezorganizeazã dezorga

Interfranja (distanþa dintre
franje) a imaginarului bacovian
delimiteazã anumite închideri în
moarte ºi percepþii ale vidului,
configurând o nebuloasã
anarhetipicã pe care degradarea
lumii se fixeazã. Acest imaginar
atât de complex ºi disparat redã
un spaþiu ondulatoriu, o opticã
situatã în planul metamorfozelor
diafane care impun repetarea
aceloraºi cicluri thanatice.
Interferenþa erosului cu moartea,
a naturii cu umanul, a cromaticului
cu muzicalul transpun disoluþia
anarhicã ºi anarhetipicã a lumii
pânã la neantizarea ei, instalarea
fiinþei în orizonturi descentrate,
fãrã posibilitatea reîntregirii.

Scopul demersului meu constã
în „demontarea” imaginarului
bacovian, franjã cu franjã, fixând
astfel structurile poetice în aria
unei mecanici incontrolabile.
Încercarea de a înþelege ºi
altcumva se vede realizatã prin
fructificarea domeniilor altor
ºtiinþe, altfel spus, prin aplicarea
unor concepte din fizicã (în cazul
de faþã) pentru interpretarea unui
text poetic.

Cristian Opriº
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Sceptic ca orice moralist de
bunã extracþie, Andrei Pleºu a avut
din nou nevoie de intervenþia
fermã dar hotãrâtoare a instanþei
exterioare numite Gabriel
Liiceanu, pentru ca o parte din
articolele apãrute în intervalul
1996-2004 în Dilema, Dilema
Veche, Plai cu boi ºi Jurnalul
Naþional, sã fie reunitã într-un
volum aflat la a doua ediþie
epuizatã (Andrei Pleºu, Ob-
scenitatea publicã, Ed. “Hu-
manitas”, 2004, 2007).

Nu e fãrã sens sã reamintim
rostul unei asemenea operaþiuni:
un material ce-ºi potenþeazã – prin
unitatea pe care o primeºte –
mesajul, e salvat de la o formã
camuflatã de aneantizare. Iar
mesajul nu e unul oarecare,
deoarece nici textele în sine nu
sunt simple aflãri în treabã
hebdomadare ale unui publicist
care scrie doar aºa, de dragul
scrisului. Nãscute din combustia
unei conºtiinþe îndeobºte agresa-
te – tocmai de aceea tot mai
responsabilã –, ele, textele,
primesc greutatea unor do-
cumente. Pe de o parte istorice,
deoarece vizeazã un cronotop
animat de oameni ce gândesc ºi
fãptuiesc dupã un anume  specific,
pe de alta  psihologice, în mãsura
în care implicã o instanþã
mãrturisitoare.

Ca ºi în cazul producþiei
diaristice cu care se înrudesc,
douã tipuri de adevãruri pot fi
decelate. Cel dintâi pe cât posibil
obiectiv, privind realitatea imediatã
la care se face referire, urmãtorul
fatalmente subiectiv, în mãsura în
care implicã percepþia privitorului.
Decisivã, în ambele cazuri, e
“proba faptelor ºi a bunei-
credinþe”. ªi e bine sã fie reþinut
cã atunci când sunt avute în
vedere aspecte ale ethosului etnic
ºi se emit sentinþe morale, excesul
conceptual se cere ponderat în

Obscenitatea
publica
 Doru George Burlacu

favoarea cazuisticii, singura în
mãsurã sã probeze stãri de lucruri
ºi de spirit cu un anume grad de
specificitate. De aceea, selecþia
operatã transcende clipa, dilatã
conjuncturalul, particularul pânã la
gradul de general. Scriind despre
România de azi, eul eseistului
comunicã, în fapt, despre o
permanenþã a fiinþãrii noastre
numitã neaºezare. ªi o face, ca
toate fiinþele urbane, cu mânie
potolitã, abil ºi admirabil drapatã
în faldurile atributive ale unei
zdrobitoare ironii. De unde ºi
valoarea literarã a întregului.

Întreprinderea în sine, încã din
stadiul primar al redactãrii fiecãrei
piese, e în primul rând una
terapeuticã. A scrie ritmic despre
urâtul care te rãneºte cotidian nu
þine nici de masochistul sentiment
al urii de sine, nici de vreun patrio-
tism (naþionalism) pe dos, cu atât
mai puþin de cine ºtie ce cumplitã
megalomanie. În fond, ne aflãm în
prezenþa unui dublu exerciþiu de
exorcizare a rãului: individual, prin
convertirea lui în fapt cultural ºi
recâºtigarea unui pasager confort
mental, ºi colectiv, prin punerea în
luminã – punctualã ºi fãrã me-
najamente – a teribilei diformitãþi
a organismului nostru social, în
speranþa unei diagnosticãri
corecte a maladiei ºi a aplicãrii
unui remediu eficient.

Când e vorba sã scrii despre
astfel de cãrþi, obligaþiile re-
dacþionale impun conciziune.
Limitarea, altfel spus, la Nota
introductivã. Din partea noastrã,
pornirea ar fi fost spre o tihnitã
hãlãduire printre colecþiile de
experienþe adunate ºi expuse spre
contemplare. ªi de astã datã,
calea de mijloc e menitã sã
concilieze extremele.

Aºadar, dacã rezumarea riscã
sã fie aridã ºi plicticoasã,
factologia, la rându-i – deºi vie,
palpitantã, antrenantã – osteneºte

prin repetitivitate monocordã. Nici
una din poziþii nu face luminã
deplinã în fondul problemei, care
rezidã în a lãmuri ce anume e
distonant în felul nostru de a fi ºi
de a ne manifesta, încât generaþii
la rând nu contenesc cu bom-
bãneala la adresa inconsistenþei,
a subþirimii, a debilitãþii celulei
etnice autohtone, ori cu interogaþii
vizând metehne de tot soiul,
pitorescul pestriþ, refuzul de a in-
tra în istorie, obstinaþia de a nu
pãrãsi Infernul pentru zona mai
agreabilã a Purgatoriului etc.

O soluþie moderatã impune,
pentru început, formularea câtorva
consideraþii rezumative. Astfel, în
viziunea eului moralist, invariantul
nucleatic al nestatorniciei noastre
generice (înþeleasã ca rãu on-
tologic ºi istoric) rezidã într-un
derapaj de ordin etic. Noi, românii
– poate mai mult cei de azi decât
cei de odinioarã – am pierdut ºi ul-
tima fãrâmã de ruºine. Gândim,
simþim, acþionãm sub girul acestei
grave infirmitãþi. Ne-ruºinarea
devine sinonimul obscenitãþii. In-
dividual ºi social suntem atinºi de
ne-simþire, suferinþã caracterizitã
printr-un deficit de candoare.
Perspectiva conferã opului gust de
aguridã, cãci priveºte o lume
infirmã, fãrã putinþa de a impune
armonia dreptei judecãþi.

Venind la fapte, apropiindu-ne,
deci, de zona concretã a ilustrãrilor,
constatãm cã nici multiplicitatea
situaþionalã în sine nu e relevantã
pentru elucidarea chestiunii în
discuþie, ci, mai ales, numitorul ei
comun, numit simplu ºi direct omul
românesc. Demonia clipei,
promiscuitatea, scârbele, pe-
numbrele cotidianului, toate sunt
opera acestuia. Întâiul ºi supremul
sãu duºman e chiar el. E singurul
vinovat pentru tot ce pângãreºte
propria-i identitate ºi spaþiul locuirii
acesteia. A lui e culpa, iar unul din
rarele texte (Cine e de vinã?) care
nu mai aratã nici ce, nici cum face
rãu românul sistematizeazã
conþinutul unei misive a regelui
Carol I, în care, la cinci ani de la
urcarea pe tron (1871), suveranul
deplânge “puþinul folos” pe care
prezenþa sa a adus-o “acestei
frumoase þãri”. Interogaþiei formu-
late cu acest prilej – “A cui e vina?”
– Andrei Pleºu îi aflã unele

(
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rãspunsuri ce fixeazã posibile
cauze ale rãului valah.

Pentru început e detectatã o
caracteristicã psihologicã generalã
care vizeazã maniera foarte
echivocã în care ne complacem sã
ne gestionãm independenþa.
Semeþia trufaºã e dublatã de o
indisciplinã împinsã pânã la haos.
Suntem un popor – spune
Majestatea Sa – “care nu vrea sã
fie condus ºi totuºi nu e în stare
sã se conducã singur”.

O a doua caracteristicã e de
ordin istoric ºi social ºi are în vede-
re clivajul cultural existent între
elite ºi mase. Primele, liberale
pânã la utopie, cu dispoziþie
nelimitatã spre progres. Ultimele,
de un conservatorism reticent
pânã la impulsivitate. De aici
puzderia de forme noi în cãutare
de fond adecvat, ºi, evident,
tensiunile aferente.

Cea de a treia caracteristicã
priveºte politicul, mai exact
“intrigile de partid”, dar, în fapt, þine
de aceeaºi dihonie internã,
consumatã de aceastã datã la vârf.

Ultimele douã caracteristici –
deficitul caracterologic, secondat
de “demagogia virtuþii ºi a
patriotismului” – sunt deduse de
analist din zarva produsã de
scrisoare în rândul politicienilor.
Cum incriminãrile nu cãutau þapi
ispãºitori în afarã, vexaþiunea a
fost cu atât mai mare, scandalul
iscat pe mãsurã, iar prilejul cum
nu se poate mai nimerit spre a fi
repusã în joc terfelita carte a
alogenului neiubitor de þarã.

Majoritatea pieselor propun, în
momentele de respiro factologic,
terapii. Fiecare în parte predicã,
mai mult sau mai puþin apãsat,
imperativul ieºirii din marasm,
pãrãsirea pasivitãþii, verticalizarea
conºtiinþelor printr-un examen
sever care sã ne arate cã înainte
de a ne lamenta, de a ne victimiza,
de a acuza, de a aºtepta soluþii
miraculoase venite de aiurea, e
bine sã înþelegem cã ceva în noi e
stricat, cã fibra etnicã e atinsã, cã
trezirea ar trebui sã înceapã cu
autodezamãgirea, renunþând la
“fudulia tâmpã, mania persecuþiei,
bãºcãlia iresponsabilã, lipsa de
respect pentru valori”,
abandonând prea multul nostru
“chip” ºi optând pentru mai multã

“asemãnare”, încetând, altfel zis,
de a mai fi atât de “specifici”,
admiþând cã “Suntem nãpãdiþi de
inerþii, diletantisme, confuzii ºi
dezordini, greu de transformat,
peste noapte, în capital al
reconstrucþiei”, în fine, cã nu furtul
e viciul nostru naþional, ci deficitul
de caracter, cã soluþii miraculoase
nu existã, dupã cum nici eroi sal-
vatori, ci doar un lucid examen de
conºtiinþã despre – îndeosebi –
acuta nevoie de a reînvãþa lecþia
competenþei.

Mizeria civilizatorie de azi e
rezultatul indigenþei noastre
spirituale (“suficienþã ºi obrãz-
nicie”), desprinse, parte dintr-un
fond abisal haotic, confuz, parte din
absenþa ori pierderea modelelor, a
tradiþiei, a firescului acesteia, a unui
stil, altfel spus, robust, sãnãtos, în
fine, dintr-un minus de autocu-
noaºtere ºi implicit de autorespect.
De aici ºi constanta inadecvare a
omului românesc (nu doar a in-
telectualului) la istorie, la vremi –
veºnic sub ele –, pentru cã, neºtiind
exact ce reprezintã, nu-ºi poate
cuantifica nici pontenþialitãþile, nici
limitele.

Cât dinspre intelectuali,
dezechilibrul generat de falsa
autopercepþie a crizei identitare (ºi
imposibilitatea asumãrii acesteia)
agraveazã labilitãþile de ordin
moral ºi caracterologic. Des
acuzatã e lipsa simþului ridicolului:
intelectualul român se auto-
percepe rareori ca un “biet om”.

Dar poate cã nu e chiar nimerit
sã raportãm invariabil totul la lipsa
de caracter. Am spune cã la mijloc
e vorba mai degrabã de o
imaturitate (specificã, de bunã
seamã) ce guverneazã fiinþa ºi
fiinþarea noastrã nu doar de ieri,
de azi. Pentru cã dacã sondãm
tectonica diverselor Românii,
constatãm cã invarianþii diverselor
mãrci descriptive ale bolii na-
þionale sunt pretutindeni, la fiece
apariþie a conaþionalului, aceiaºi.
Portretul e repetitiv în datele sale
constitutive, deci permite con-
turarea unuia generic. Diferit e
doar contextul – altitudinal, i-am
spune –, zona de manifestare,
decorul.  Fondul e neschimbat. De
unde ºi cele trei Românii. Cea
profundã, încã mizerã din sãrãcie
ºi ignoranþã, când apaticã, când

nãuc freneticã ºi semeaþã, când
cârtitoare, când resemnatã, mereu
ezitantã, veºnic confuzã ºi
dezamãgitã. O alta glazuratã
(medie), cu trai meschin, satisfacþii
mediocre ºi prosperitate dubioasã.
În fine, o România alpinã, ceva mai
densã, mai compactã mental,
niciodatã îndeajuns de lucidã spre
a-ºi struni dezamãgirile ºi dezilu-
ziile înspre un activism superior, în
fond la fel de inconsistentã ca ºi
celelalte.

Degetul moralistului nu aratã
niciodatã strict spre o anume
categorie socialã. Demarcaþiile nu
lipsesc, dupã cum existã, abia
camuflat, ºi un oarece dispreþ
suveran faþã de anumite
exemplare. Cãci insuportabilã
pentru acest moralist nu e
simplitatea frustã a bunului-simþ,
ci impostura, sub orice formã ºi
coloraturã s-ar prezenta ea. Iar
distorsiunile sunt atât de
numeroase când e vorba de omul
românesc, încât uimirea ia adesea
forma uluielii. Exasperarea
observatorului, deºi uneori totalã,
completã, absolutã, nu derapeazã
nici în stupoare melancolicã, nici
în urã pamfletarã, ci e doar abil
neutralizatã, canalizatã spre
suveranul zâmbet ironic.

Înþeleasã în direcþia de-
marcaþiilor operate anterior,
obscenitatea, ca formã de
neaºezare autohtonã, devine
marcã a stilisticii omului acestor
meleaguri, a lumii acestuia, a
fiecãrui timp istoric în parte.

Oricare tip de obscenitate
selectatã – fie ea oficialã,
subversivã, plebee, revoluþionarã,
ipocritã etc. – îºi aflã corespon-
dent în tot atâtea exemplare
umane, adicã – în conformitate cu
departajãri le moralistului –
românul iscusit, martir, mânios,
revoltat, suveran, volintir, cosmic,
masã etc. În varianta politicã,
invariabil, atributul românului
contemporan îl constituie hi-
doºenia. Evoluând la vedere, e
firesc ca orice flagranþã sã fie
lesne perceptibilã. Prilej de
juisare pentru pana moralistului.
În “Onomasticã” acesta se dedã
unui ameþitor joc al echivalenþelor,
traducând, în cheia virtuþilor
sau,dimpotrivã, a mizeriei carac-

(continuare în pag.112)
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Nae Antonescu
La despãrþirea de un cãrturar ardelean

Mai întâi, aºa cum se întâmplã
adeseori în lumea literarã, am aflat
din scris de numele acestui harnic
ºi onest cãrturar, din stirpea
vechilor dascãli ardeleni. Eram
student la filologia clujeanã prin
anii 1960-1965 ºi citeam revistele
clujene „Tribuna” ºi „Steaua”, în
paginile cãrora Nae Antonescu
semna frecvent mai ales recenzii
asupra unor cãrþi de istorie literarã.
Unele titluri mã tentau ºi pe mine
sã-mi îndemn timid condeiul spre
recenzarea lor. Aºa se face cã am
îndrãznit prin anul III sã trimit o
asemenea recenzie la micro-
monografia lui D. Pãcurariu, D.
Bolintineanu. Eram în vacanþa de
varã, în satul meu natal, când am
primit de la „Steaua” prin
semnãtura redactorului de la
secþia criticã ºi istorie literarã
Mircea Tomuº, un rãspuns nu
chiar negativ ºi descurajant, dar în
orice caz un refuz, pentru cã
despre aceeaºi carte scrisese o
recenzie ºi… Nae Antonescu, pe
care evident, ºi cu îndreptãþire,
redacþia o preferase. De aici încolo
i-am urmãrit scrisul în revistele
literare, harnic ºi documentat.
Eram chiar uimit cum poate sã
scrie atâta: nu numai recenzii,
pentru cã de prin anii 1965 a
început sã publice medalioane ºi
evocãri despre „scriitori uitaþi”,
schiþe monografice asupra unor
publicaþii literare interbelice, –
domeniu în care a devenit cu
timpul o autoritate recunoscutã,
având în Terebeºtii Sãtmarului,
unde trãia retras într-o înþeleaptã
solitudine, una din cele mai bogate
biblioteci de publicaþii periodice.
Cred cã în a doua jumãtate a
veacului trecut n-a existat un
cunoscãtor mai adânc al presei
româneºti, în special al presei
literare. Punea ºi multã pasiune
pentru adunarea ºi completarea
unor numere lipsã din colecþia sa
de periodice literare. Aºa, într-un
rând, aflând cã sunt profesor la
Blaj, – de acum ne aflam în
corespondenþã, – mi-a scris cã îi
lipsesc câteva numere din revista

„Blajul” (1934-1936), la care
colaboraserã Pavel Dan, Radu
Brateº ºi alþii. La Blaj mai trãiau în
acei ani câþiva profesori –
colaboratori la revista „Blajul”, unul
dintre aceºtia fiind Dionisie Popa-
Mãrgineni, cronicarul literar al
revistei pe care-l cunoºteam bine,
pentru cã deºi pensionar, mai avea
câteva ore de limba românã la
Grupul ªcolar Forestier din Blaj,
unde fusesem repartizat dupã
absolvirea filologiei clujene. L-am

anunþat pe profesorul Dionisie
Popa, de aceastã apropiatã vizitã
ºi ne-a primit bucuros; îl cunoºtea
pe Nae Antonescu, tot din scris,
pentru cã era mare cititor de
reviste literare ºi în anii de
pensionare ºi i-a dãruit nu numai
numerele lipsã ci colecþia întreagã
pe anul 1936 – al doilea ºi ultimul
an de apariþie al revistei „Blajul”.

Ne-am întâlnit apoi la sesiuni de
comunicãri ºi simpozioane literare
la Blaj, Cluj, Oradea ºi în alte pãrþi.
La susþinerea doctoratului meu, în
iunie 1982, de Sânziene, mi-a fãcut
plãcuta surprizã sã participe, sã mã
felicite ºi sã-mi dãruiascã o raritate
bibliofilã, Istoria literaturii române
„în uzul tinerimii studioase” de I.
Lãzãriciu, apãrutã în 1884, una din
primele istorii literare româneºti,
aºa cum menþioneazã Marin Bucur
în Istoriografia literarã româneascã.

Mi-a dãruit toate cãrþile sale, cu
mãgulitoare autografe; despre
unele am scris recenzii ºi cronici
literare, subliniind caracterul lor
documentat, scrisul unui istoric
literar pentru care istoria literarã era
o disciplinã austerã, o „ºtiinþã a
literaturii”: Scriitori uitaþi, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1980, Reviste
literare conduse de Liviu Rebreanu,
Editura Minerva, Bucureºti, 1985,
Revista „Jurnalul literar”, Editura
„Timpul”, Iaºi, 1999, Reviste literare
interbelice, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2001, Reviste din
Transilvania, Biblio-teca revistei
Familia, Oradea, 2001, în care
gãsim aceastã definitorie pro-
fesiune de credinþã în care se
rezumã sugestiv liniile de portret,
schiþate pânã acum de noi: „O viaþã
întreagã m-am preocupat de
studierea acestor reviste lite-rare
interbelice din Transilvania. Le-am
rãsfoit paginile îngãlbenite de
vreme, pe cele mai multe le-am
scos din uitare, trezindu-le la viaþã
ºi niciodatã nu le-am pãrã-sit”. În
intenþia lui Nae Antonescu „lucrãrile
acestea ar aºeza teme-lia unei dis-
cipline auxiliare pentru istoria
literarã. ªi în acelaºi context
avansa câteva propuneri pentru o
cercetare ºtiinþificã, sistematicã ºi
integralã a presei româneºti, dintre
care am reþinut:  editarea unei
Bibliografii generale a publicaþiilor
periodice româneºti (dupã modelul
mai vechi al catalogului Publicaþiilor
periodice româneºti de Nerva
Hodoº ºi Al. Sadi Ionescu),
redactarea unei istorii a revistelor
româneºti ºi a unei antologii
revuistice, completând o astfel de
lucrare, tipãritã cu ani în urmã de I.
Hangiu, ºi care ar urma sã cuprindã
într-o crestomaþie, cu scurte
prezentãri, articolele-program ale
publicaþiilor periodice.

De-a lungul anilor am purtat ºi
un dialog epistolar, dominat de
preocupãrile noastre cãrturãreºti.
Recitesc ºi aleg un fragment din
„ultima scrisoare” primitã de la
Nae Antonescu, în iulie 2006
deosebitã de celelalte, fiind o
cutremurãtoare mãrturisire a
suferinþelor sale ºi o dragoste
pentru cãrþile bibliotecii sale:

Dragã domnule Buzaºi

Iatã cã am primit douã scrisori
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de la tine în care ai cerut anume
precizãri. Mã bucur cã ai sãnãtatea
de a putea lucra într-un cerc literar.
Nu þi-am mãrturisit cã eu am fost
pânã acum în temniþele pe care
cred cã le cunoºti. [Pe] Spatele
meu apasã patru închisori: douã
la Oradea unde mi-am pierdut
rinichiul ºi în consecinþã medicul
evreu Gyula Siossz ºi-a luat
angajamentul de a mã ajuta. ªi
chiar evreul m-a ajutat pe mine ca
sã încerc sã mã lupt cu viaþa. Deci
o conspiraþie s-a desfiinþat pe care
probabil o înþelegi. Alte douã
închisori: una pentru cã mi-am
botezat copilul (cu numele de Tu-
dor) ºi pentru aceasta am fost
arestat ºi încarcerat la închisoarea
de la Baia-Sprie. Aºa cã am
umblat dintr-o idee ºi apoi în alta.
Sãrmana mea soþie a suferit ºi ea
tocmai ca mine.

Eu am avut o bibliotecã de
excepþie, dar pe când m-am întors
acasã multe cãrþi mi-au dispãrut ºi
nu s-au întors. Mi-ai cerut ºi altã
datã unele aspecte încã mai
înainte. Dar pe când am sosit
acasã mi-au zburat ºi ele, toate
cãrþile. Cine ºtie cine încearcã sã
citeascã din înþelepciunea lor.
Acest aspect a durat destul de mult
ºi pe când m-am întors acasã mi-
au rãmas numai resturile. Astfel au
plecat din biblioteca mea Septimiu
Popa, Temniþele Clujului ºi altele.
M-am îngrijit de ele, dar ele cine
ºtie unde au sburat.

Deci nu pot sã te ajut în cele
necesare, dacã aº fi putut te-aº
ajuta acum cu încredere. Sã zic ºi
eu cã am locuit în temniþele
Ardealului sã nu zic Temniþele
Clujului. ªi tot de atunci am rãmas
cu numita boalã.

Îþi doresc multã fericire þie,
familiei, a mea s-a cam împrãºtiat,
unii dintre cei mai tineri au rãmas
pe lângã mine. Trebuie sã-þi
mãrturisesc cã am avut o
bibliotecã straºnicã dar ea nu s-a
întors la mine. Cine ºtie cine îi
citeºte filele.

Niciodatã nu voi putea reface
biblioteca mea pentru cã ea a
trecut prin multe nenorociri.[...]

Între istoricii literari con-
temporani, Nae Antonescu s-a
remarcat prin truda benedictinã de
cercetare temeinicã a revistelor

literare româneºti. Era cum se
spunea în limbajul ardelenilor
latiniºti o „rara avis”.

Dumnezeu sã-l odihneascã ºi
sã-i facã partea drepþilor!

Ion Buzaºi

Într-o miercuri, în dupã-amiaza
zilei de 18 iunie 2008, s-a stins
cãrturarul Nae Antonescu, la
Spitalul judeþean Satu Mare.
Înainte de a ne pãrãsi, ne uitam la
mâna lui dreaptã bãtând în tãblia
patului, încât aveam impresia cã
întoarce filele unei reviste literare
despre care va scrie, acolo, în
ceruri. A fost un om care a iubit ca
nimeni altul literatura românã.
Nãscut în 18 decembrie 1921, a
fost contemporan cu mari scriitori
ai literaturii române pe care i-a
cunoscut personal,  de care a
rãmas ataºat ºi dupã plecarea lor
din aceastã lume. Nume precum
Liviu Rebreanu, Lucian Blaga,
Tudor Arghezi, E. Lovinescu, Ion
Agârbiceanu ºi mulþi alþii, ca ºi de
lideri politici de anvergurã ai
neamului nostru precum Iuliu
Maniu, Corneliu Coposu, erau
prezente, în fotografii alb-negru
într-o casã modestã, de profesor,
din Terebeºti. Dupã ce îi citise
articolele din cotidianul “Drep-
tatea”, marele om politic Iuliu
Maniu l-a invitat acasã, dorind
sã-l cunoascã pe acel tânãr din
Ardeal, refugiat la Bucureºti. I-a
propus sã-ºi gãseascã un alt
prenume la semnãturã, pentru cã
“dumneata nu poþi semna Ion
Antonescu. Existã un singur Ion
Antonescu, ºi acela este
Mareºalul þãrii !”

Nae Antonescu a citit marile ori
mai modestele reviste literare din
România interbelicã. Colecþii
întregi, de la apariþii, s-au mutat
în casa sa din Terebeºti: Revista
Fundaþiilor Regale, Familia, Gând
românesc, Gândirea, Jurnalul
literar, multe altele puteau fi citite

acasã, la el, de parcã aici s-ar fi
deschis o bibliotecã universitarã.

A scris peste cinci sute (o
performanþã de neegalat) de ar-
ticole în care aproape fiecare
revistã literarã a beneficiat de stu-
diul sãu atent. Nimeni ºi nimic nu
l-a descurajat, nici mãcar cenzura
comunistã care i-a interzis sã
publice mai bine de 15 ani. Prima
carte care i-a purtat numele a
apãrut în 1980, la Editura Dacia,
“Scriitori uitaþi”. Avea, pe atunci,
59 de ani, debuta, aºadar, la
vârstã atât de târzie. Pe urmã, în
dreptul numelui sãu s-au adãugat
ºi alte volume: Reviste literare
conduse Liviu Rebreanu, Editura
Minerva, 1985; Revista cercului
literar, Editura Timpul, 1999;
Reviste literare interbelice, Editura
Dacia, 2001; Reviste din
Transilvania, Editura Familia
2001; Scriitori ºi reviste din
perioada interbelicã, Editura
Revistei Convorbiri literare, 2001;
Revista Fundaþiilor Regale, Edi-
tura Solstiþiu, Satu Mare, 2006.
Revista literarã care l-a readus în
prim-planul preocupãrilor sale a
fost Steaua. A iubit aceastã revistã
precum ºi-a iubit apropiaþii familiei
sale. Neuitate vor rãmâne
întâlnirile, atât de dorite si de
aºteptate, cu “Steliºtii”. Au fost, în
repetate rânduri, prezenþi la Satu
Mare, Terebeºti ºi Carei, domnii
Aurel Rãu, colegul sãu de redcaþie
Virgil Nistor, Adrian Popescu,
Eugen Uricaru, Petru Poantã, alþi
scriitori ataºaþi acestei mari reviste
clujene. Erau |acestea puþinele
bucurii pe care le mai aveam prin
anii 1970-80.

Pentru mine, prin plecarea
regretatului Nae Antonescu, se în-
chide un capitol de 40 de ani - timp
în care am fost apropiaþi ca de la
pãrinte la fiu. Mã bucur cã am
reuºit “sã-i smulg” interviuri pen-
tru revistele Steaua, Familia,
Vatra, Cotidianul (în suplimentul
de luni, condus de d-l Dan C.
Mihãilescu), Convorbiri literare ºi
Viaþa româneascã. Pentru ceilalþi,
tinerii de azi ºi de mâine, Nae
Antonescu înseamnã un nume al
cercetãrii literare româneºti menit
a fi studiat pentru a înþelege mai
bine ºi pentru a iubi literatura
românã.

Interbelicul
din
Terebesti,

Grigore Scarlat
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Poeme de Salvador Espriu

Salvador Espriu (n. 1913, Santa Coloma de
Farners, m. 1985, Barcelona) este unul din cei
mai importanþi scriitori catalani postbelici, poet ºi
prozator.  Numele sãu s-a regãsit în mod con-
stant printre propunerile la Premiul Nobel. Cele
mai cunoscute volume de poezie ale sale sunt:
Cimitirul Sinera (1946), Ore (1952), Cãlãtorul ºi
zidul (1954), Capãtul labirintului (1955), Cântecele
Ariadnei (1949), Sãptãmâna sfântã (1971).
Poeziei sale îi este specificã o mitologizare
geograficã, Sepharad de pildã, ce apare într-unul
din textele de faþã, reprezentând Peninsula Ibericã
ºi, într-un sens mai larg, patria primordialã
pierdutã. A fost unul dintre cei patru membri
fondatori ai Asociaþiei Scriitorilor de Limbã
Catalanã ºi s-a bucurat de un respect deosebit,
graþie civismului sãu.

Repetând un imn în templu

Ce istovit sunt, vai, de þara mea
în vârstã, fricoasã, necioplitã,
cât mi-aº dori s-o pãrãsesc,
sã merg în nord, unde se spune
cã oamenii-s curaþi ºi nobili,
avuþi, distinºi ºi ageri, precum
sunt fericiþi ºi liberi! În congregaþie însã,
fraþii ar spune, dezaprobator:
„Ca pasãrea ce-ºi lasã cuibul,
aºa-i acela care-ºi pãrãseºte þara”,
în vreme ce, din depãrtãri, aº râde
de legea ºi strãvechea-nþelepciune
a oamenilor mei aºa de-uscaþi.
Nu-mi pot urma visul, aici voi rãmâne
pânã la moarte. Fiindcã ºi eu sunt laº,
necioplit, ºi-apoi, iubesc la nebunie
un lucru: sãrmanul, murdarul, tristul,
nenorocosul meu pãmânt natal.

XLVI

Câteodatã e trebuincios ºi de neocolit
ca un om sã moarã pentru un popor,
dar niciodatã un întreg popor nu trebuie
sã moarã de dragul unui singur om.
Sepharad, poartã mereu în minte
adevãrul acesta. Întãreºte punþile dialogului
ºi strãduieºte-te sã-nþelegi ºi sã respecþi
minþile ºi limbile neasemenea ale pruncilor
tãi. Sã cadã gingaº ploaia pe câmpurile semãnate,
iar aerul s-adie precum o mânã-ntinsã
binevoitor ºi blând peste cuprinsul þãrii.
De-a pururi trãieºte-n pace, Sepharad,

în bunã rânduialã ºi-n muncã susþinutã,
în libertate scumpã, câºtigatã greu.

Poporul meu ºi cu mine

Am sorbit acre,
dispreþuitoare vinuri,
poporul meu ºi cu mine.

am auzit pãrerile
aspre-ale spadei,
poporul meu ºi cu mine.

E lecþia ce fost-am
siliþi s-o primim,
poporul meu ºi cu mine.

Aceeaºi soartã ne-uneºte
etern, pe-amândoi –
poporul meu ºi cu mine.

Stãpân, slujitor?
De nedespãrþit suntem
poporul meu ºi cu mine.

Împotriva miºeilor ºi a hoþilor
dreptatea-i cu noi,
cu poporul meu ºi cu mine.

Scoborându-ne-afund
în durere, am învãþat,
poporul meu ºi cu mine.

Din adâncul puþului
în sus vom privi,
poporul meu ºi cu mine.

Laolaltã ne vom înãlþa
în fierbinte speranþã,
poporul meu ºi cu mine.

Roze-ale amintirii

Îþi aminteºti cum mâinile-acestea ne-au adus,
de Sfântul Gheorghe, trandafiri, mai ºtii acel
aprilie strãlucit? Cãdea o ploaie uºoarã. De dupã
                                                                    fereastrã,
plictisiþi, pesemne suferinzi, priveam în jos
la forfota strãzii. Atunci ea venea, ca-ntotdeauna
proaspãtã, bunã ºi blândã, cu flori, ºi fereca,
pe vreun meleag, de noi cât mai departe,
durerea bietului balaur, zâmbitoare,
chemându-ne cu dulceaþã pe numele mic.

Prezentare ºi traducere de Simona-Grazia Dima
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45 de ani de la moartea lui
Ion Agârbiceanu

În descendenta
Scolii Ardelene

,,,,,

,,,,,
 Ion Buzaºi

A vorbi despre activitatea lui Ion
Agârbiceanu în cazul Asociaþiunii
Transilvane pentru literatura ºi
cultura Poporului Român înseamnã
în primul rând a evidenþia
numeroasele conferinþe ºi articole
semnate de autorul Arhanghelilor
pentru emanciparea culturalã a
poporului sãu. Bogata ºi do-
cumentata Bibliografie Ion
Agârbiceanu (Editura Enci-
clopedicã Românã, Bucureºti,
1974), alcãtuitã de istoricul literar
D. Vatamaniuc înregistreazã
aproape o sutã de astfel de
manifestãri culturale ale celui pe
care Lucian Blaga îl numea „sfânt
pãrinte al literaturii române”.

A fãcut parte din Comitetul
Central al „Astrei” ºi în 1936,
semneazã alãturi de ceilalþi
membri un apel ce îndeamnã la
unitatea poporului român ºi la
pãstrarea identitãþii sale naþionale
prin culturã, citând cuvintele lui G.
Bariþ unul dintre membrii fondatori
ai Asociaþiunii:

 „Aºa cum înainte acest
sanctuar al limbii ºi culturii noastre,
în loc sã ne dezbine în confesiuni
sau în partide politice, ne aduna ºi
unea pe toþi la o sfântã agapã,
precum cea gustatã de creºtinii din
biserica primitivã a lui Isus
Cristos”.

  În 1911 a luat parte, la Blaj,
alãturi de mari personalitãþi ale
culturii ºi literaturii române la
serbãrile Semicentenarului Astrei.
Cronica acelor mãreþe zile care
prefigurau împlinirea visului de
unitate naþionalã prin actul istoric
de la 1 Decembrie 1918, cea mai
mãreaþã sãrbãtoare din istoria
poporului român, este înregistratã
în articole ºi cronici din presa
epocii, adunate în volumul
Serbãrile de la Blaj, 1911 - o
paginã din istoria noastrã culturalã

(Blaj, Tipografia Seminarului
Teologic Gr. Catolic, 1911) în care
Ion Agârbiceanu semneazã un
reportaj poetic ºi vizionar în
Catedrala Sfintei Treimi mãrturisind
ca Sfânta Liturghie oficiatã în
aceastã bisericã  – emblemã a
Blajului ºi încã douã sute de ani a
Transilvaniei, îi trezeºte amintirea
unor bãrbaþi de seamã ai neamului
ºi a unor evenimente istorice

hotãrâtoare în destinul poporului
nostru. Evocarea lor este o datorie
dar ºi un îndemn biblic („Aduceþi-vã
aminte da mai-marii voºtri, care
v-au grãit vouã Cuvântul lui
Dumnezeu; priviþi cu luare-aminte
cum ºi-au încheiat viaþa si urmaþi-le
credinþa”, spune apostolul nea-
murilor, Sf. Pavel), pentru cã din
amvonul Catedralei asemenea
reînvieri ale unor fapte mãreþe ºi ale
unor oameni mari au o înaltã valoare
educativã: „Amintirea oamenilor
mari, e în toate timpurile o ºcoalã
nepreþuitã pentru cei ce trãiesc în
urma lor. Îndrumarea lor, îndemnul
lor o inimã adevãratã trebuie sã le

primeascã totdeauna, iar o inimã
bolnavã sã se însãnãtoºeze sub
înrâurirea lor binefãcãtoare”.

Tot în 1936, când se aniversau
trei pãtrare de veac de la
înfiinþarea Astrei, Ion Agãrbiceanu
þine ºi publicã o conferinþã despre
istoricul ºi importanþa Asociaþiunii
în viaþa poporului, rãspunzând
urmãtoarelor întrebãri pe care le
evidenþiazã încã din subtitlu: Ce a
fost? Ce este? Ce vrea sã fie?
Aºadar prezentul, trecutul ºi
viitorul Astrei. În prima parte a con-
ferinþei, Agârbiceanu reia o idee
susþinutã de Cipariu la inaugu-
rarea Astrei (în 1861) ºi anume cã
Asociaþiunea a fost un „reazim al
naþiunii române” în vremuri de
vitrejie istoricã. Arãtând programul
Astrei, Agârbiceanu considerã cã
„Asociaþiunea noastrã a fost de la
începuturile ei, nu numai culturalã,
ci ºi naþionalã”. Deºi mulþi au
crezut, ºi dintre aceºtia chiar
cãrturari ºi fruntaºi politici ardeleni,
cã dupã  Marea Unire, misiunea
Astrei nu mai este necesarã, prin
programul ºi realizãrile ei de ordin
economic, social, sanitar ºi cul-
tural, ea s-a dovedit beneficã în
continuare. În ce priveºte viitorul
Astrei, multe din aserþiunile lui
Agârbiceanu sunt actuale. Dupã o
serie de proiecte mai ales de ordin
cultural, pãrintele-scriitor subli-
niazã cã Astrei îi revine mai presus
de toate sarcina refacerii
solidaritãþii naþionale printr-o
conºtiinþã româneascã atât de vie,
încât în cadrele ei sã se poatã
aduna din nou toatã suflarea
româneascã aºa de divizatã azi de
luptele politice de partid. Dacã
Astrei nu i-ar reuºi în viitorul
apropiat decât sã refacã aceastã
solidaritate româneascã, sã
trezeascã simþul rãspunderii, al
respectãrii autoritãþii, al disciplinei
ºi încã ar merita din plin sprijinul
întregii societãþi româneºti.

În programul Astrei, Ion
Agârbiceanu evidenþia printre alte
realizãri ºi proiecte de viitor
„utilizarea mijloacelor de cul-
turalizare din trecut prin înmulþirea
ºi augmentarea bibliotecilor
poporale”. El însuºi a colaborat la
aceastã „bibliotecã poporalã”. E
vorba de trei broºuri apãrute în
„Biblioteca poporalã a asociaþiunii”
(a Astrei): cu nr. 177 se publicã
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Conferinþe pentru popor de Ion
Agârbiceanu, în colaborare cu
Sabin Oprean ºi Gr. Mãrcuº; cu nr.
240-241, Cãrturari români
(Diaconul Coresi, Stolnicul
Cantacuzino, Dimitrie Cantemir,
Gheorghe Lazãr, Ion Heliade
Radulescu, G. Bariþ), iar cu nr. 182
Marii cântãreþi (Gr. Alexandrescu,
V. Alecsandri ºi George Coºbuc).
Cartea este însoþitã pe ultima
paginã de urmãtoarea reco-
mandare: „Cãrþuiala nr. 182 este
scrisã de iubitul nostru scriitor
popular Ion Agârbiceanu ºi are
darul sã ne arate pe <<marii noºtri
cântãreþi>>, Alecsandri, Coºbuc ºi
Alexandrescu. În formã de
conferinþã, ca sã poatã fi cititã cu
glas tare, ne aduce înaintea ochilor
scriitorul Agârbiceanu pe aceºti trei
luceferi ai scrisului românesc,
împrumutând de la ei ºi ceva poezii
de cãpetenie, ca sã-i cunoaºtem
bine, chiar cei care nu au auzit
nimic despre ei pânã acum”.

Este, în titlu ºi în aceastã re-
comandare, uºor de recunoscut
programul reprezentanþilor ªcolii
Ardelene care scriau cãrþi pentru
„surparea superstiþiei nordului”,
pentru „economia de câmp”,
pentru „creºterea pruncilor” sau
propovedanii la îngropãciunea
oamenilor morþi.

Agârbiceanu se opreºte la

evocarea a trei scriitori clasici.
Este totuºi o surprizã cã între
scriitorii recomandaþi cititorilor din
satele româneºti nu s-a oprit ºi
asupra lui Andrei Mureºanu,
primul poet laureat al „Astrei”. Cei
trei scriitori sunt înfãþiºaþi cu
succinte date bibliografice, cu
exemplif icãri din poezia lor,
însoþite de aprecieri accesibile,
clare ºi de indicarea lecturilor ce
trebuie fãcute de cãtre con-
ferenþiarul ce va citi aceste pagini
în faþa sãtenilor. Imaginea
scriitorului este, în general, aceea
din manualele ºcolare. Gr.
Alexandrescu este reprezentat
prin fabule (Boul ºi viþelul, Toporul
ºi pãdurea, Mãgarul rãsfãþat),
poezia religioasã (Anul 1848,
Rugãciune) ºi prin poezia de
inspiraþie patrioticã (Umbra lui
Mircea. La Cozia), Alecsandri prin
culegerea de  poezii populare,
legende, pasteluri ºi cunoscutele
balade eroice din Ostaºii noºtri.
Este convingãtor ºi memorabil
îndemnul pe care-l face scriitorul
la lectura poeziilor lui Alecsandri:
„Sã-l cit im cât mai des pe
Alecsandri, scrisul lui e viguros,
sãnãtos, optimist, curat ºi
românesc, mai presus de toate.
Puterea, inima noastrã vor creºte
din cetitul celui pe care Eminescu
l-a numit «rege al poeziei»”.

Mai apropiat sufleteºte este
Agârbiceanu de cel de-al treilea
poet prezentat, „ardeleanul
Coºbuc, unul din cei mai mari poeþi
români ºi o mândrie a Ardealului
românesc”. Sunt ilustrate prin
poezii ºi comentarii simple, dar
axiologic juste, principalele teme
alei poeziei coºbuciene: viaþa
satului, evocarea trecutului istoric,
revolta socialã, iubirea ºi natura.
Prezentãrile se resimt de lectura
atentã a studiului Poetul þãrãnimii
de C. D. Gherea. Adresându-se
sãtenilor ardeleni îndeosebi,
Agãrbiceanu prezintã în cuvinte
emoþionante opera de traducãtor
a lui Coºbuc. Dupã ce
menþioneazã lucrãrile mai
importante (Iiada ºi Odisea de
Homer ºi mai ales Divina Comedie
a lui Dante) autorul Arhanghelilor
noteazã: „Pomenim aceste
traduceri pentru cã e semn de
înaintare în culturã când un popor
are traduceri bune din operele
scriitorilor altor neamuri. ªi
ardeleanul G. Coºbuc a contribuit
în mare mãsurã ca sã putem da ºi
noi, românii, aceastã dovadã de
popor cult ºi înaintat”.

Prin asemenea cãrþi, „Astra” a
contribuit la „luminarea poporului
în buna tradiþie a ªcolii Ardelene”,
iar Agârbiceanu a fost unul dintre
aceºti „luminãtori”.

(urmare din pag.107

terologice, comportamentale,
fiziologice, numele proprii. Zoo-
logie este, la rându-i, un preambul
la o altã posibilã Istorie ieroglificã
moldo-valahã contempoarnã, jocul
alegoric fiind fascinant, invenþia
lexicalã sublimã, bestiarul de-
bordant.

Despre virtuþile artistice ale
scriiturii lui Andrei Pleºu am amin-
tit deja vorbind de preeminenþa ºi,
totodatã, excelenþa stilului atri-
butiv, adjectival al discursului
eseistic, dotat cu o percutantã forþã
de caracterizare. În egalã mãsu-
rã însã, nu poate fi omisã com-
ponenta superior comicã (amu-
zantã, hazlie, hazoasã) a scriiturii
sale, semnul inteligentei distanþe
de contingenþe, pe care numai un

apropriere a instrumentului
lingvistic la gândire, semn al
maturizãrii noastre civice ºi
început al unor manifestãri
publice mai coerente, totuºi,
frazeologia sapienþialã – fie ea cât
va fi de calpã – nu trebuie privitã
obligatoriu ca flaºnetã repetitivã,
impersonalã a unei comunitãþi
fãrã chip. Dimpotrivã, flaºneta
aceasta reproduce adesea foarte
exact adevãratul chip al unui
popor, mentalul sãu colectiv.
Întãrind, totodatã, ºi rãspunsul la
interogaþia: “Ne vom trezi, oare,
pentru a recupera o fãrâmã de
sãnãtate ?” Varianta personalã a
moralistului e: “N-aº crede”.
Duhul colectiv al poncifului ar fi
spus: “Boalã lungã, moarte
sigurã”.

intelectual rasat ºtie ºi reuºeºete
(Nu totdeauna ! Uneori, dreapta
mãsurã e pierdutã, iar dezgustul
îmbracã fie haina elitismului
arogant, fie pe cea a persiflãrii
groase) sã o pãstreze.
Recomandãm în acest sens
Români în Japonia (obligatorie
pentru oricare antologie a umorului
românesc), precum ºi savuroasele
Dificultãþi ale integrãrii culinare ºi
Geopoliticã ºi ºpriþ, pentru subtila
deducþie, din analiza specificului
gastronomic local (regional), a
altor permanenþe ale firii noastre
etnice (adamismul ºi conºtiinþa
tranzacþionalã) .

ªi la final o micã observaþie:
dacã e adevãrat cã vidul de sens
din vorbire e oglinda vidului de
sens din trãire, cã se impune o
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„Eroii lor“ versus
„eroii noºtri “:
mitbiografii ºi
antiteze

Subjugatã propagandei par-
tidului unic cãlãuzitor pe tot
parcursul sistemului comunist,
literatura a reuºit, mai ales în
„obsedantul deceniu“, sã prefacã
temele ideologice totalitare în
sentimente active, iar prin
statornicirea acestora, sã le
transforme în adevãrate men-
talitãþi. Fie cã vorbim despre mitul
muncii eliberatoare, al patriei
primejduite, al curajului perpetuu,
al comunismului salvator sau
despre substitutele actuale ale
acestora, „realismul socialist“
rãmâne o inepuizabilã sursã de
problematizare a prezentului prin
analizarea trecutului recent.

Un foarte bun studiu de caz în
acest sens e reprezentat de Lazãr
de la Rusca: mitbiografia în
comunism ºi postsocialism,
semnat de Ionuþ Costea ºi apãrut
recent la editura clujeanã Argo-
naut. Pornind de la o literaturã
„care sã fie ea însãºi un factor
activ“ al marilor transformãri
socialiste, volumul reuºeºte sã
surprindã cititorul printr-o analizã
foarte complexã a detaliilor din
care a fost extras – precum o
esenþã vie a sistemului – mitul
eroului comunist Lazãr Cernescu,
menit sã ocroteascã ºi sã îndrume
conºtiinþele pânã la urmãtoarea
„reaºezare formalã ºi declarativã
a valorilor naþionale“.

Construcþia antiteticã a mitului
(eroii negativi fiind bandiþii de
luptãtori din rezistenþa antico-
munistã) este vizibilã în toate
cele trei „interfeþe literare“, scrise
în spiritul realismului socialist ºi
analizate de cãtre autor: balada
„Lazãr de la Rusca” a lui Dan
Deºliu („o operã condamnatã ºi
descalificantã“, totodatã ºi cea
mai celebrã), nuvela „Vânãtoarea
de lupi“ (semnatã de Petru
Dumitriu) ºi romanul „Muntele“
(scris de Radu Theodoru), toate
având ca „sursã de inspiraþie“
oficiosul Scânteia. Alãturi de

construirea mitului, Ionuþ Costea
scoate în evidenþã ºi structura
biografiei eroului comunist: viaþa
grea (cãreia îi urmeazã, datoritã
eroismului ºi a jertfei, ocuparea
poziþiei centrale „în topografia
simbolicã a comunitãþii rurale
comuniste“ de cãtre familia
martirului), setea de cunoaºtere,
iniþierea în partid, revoluþionarul
de profesie ºi moartea eroicã
(toate plasate sub semnul
excepþionalului) reprezintã un
standard minim al acesteia.

Însã Lazãr Cernescu nu oferã
doar un fals model de caracter din
perspectiva comunistã; el este
totodatã un „erou civilizator“ în
numele cãruia „asistãm la
modernizarea comunitãþii“: dupã
vizita lui Gheorghiu-Dej, la Rusca
a fost construit Cãminul Cultural
ori spitalul, au fost amenajate
drumurile ºi a fost introdus
curentul electric, totul pentru ca
satul sã se transforme într-un loca
mirabilia, sã devinã „un loc
simbolic, de pelerinaje propuse de
comuniºti, similar [...] realizãrilor
monumentale ale construirii
socialismului (centrale ºi baraje,
fabrici ºi uzine) “. Autorul scoate
în evidenþã felul în care discursul
de promovare a eroului se
transformã odatã cu epoca,
devenind unul de disculpare a
acestuia, în contextul în care
ajunsese sã fie considerat
comunist notoriu ºi trãdãtorul
comunitãþii: „Apãrarea lui Lazãr în
faþa partizanilor se prelungeºte
într-o dezicere a familiei de
comunism.“ Aceeaºi obiectivitate
(rece, care nu lasã loc
partizanatului) utilizatã în
deconstruirea mitului comunist e
folositã ºi în critica exagerãrilor de
la polul opus.

Ionuþ Costea judecã minuþios
nu doar fiecare sursã, docu-
ment, mãrturie, ci, prin acestea,
fiecare personaj intervievat.
Lazãr de la Rusca: mitbiografia
în comunism ºi postsocialism
reprezintã cu siguranþã un
model obiectiv, neimplicat ºi
complex, precum ºi un reper în
analizarea auten-ticitãþii valorilor
propuse de tipologia eroului
comunist.

Alexandru Boariu

Un
Bildungsroman
contemporan

În faþa masivului op al lui
Sebastian Sârcã (Jurnalul unui
rãzvrãtit, Târgoviºte, Pildner &
Pildner, 2007-2008.), format din
trei volume (Capcana, Rezer-
vaþia, Evadarea), întrebarea pe
care ºi-o pune oricine e „Ce este
romanul de formaþie (Bildungs-
roman), de fapt?” Pentru a putea
aprecia prezenta carte la justa ei
valoare, sã ne mãrginim întâi la o
definiþie simplã: Romanul de
formaþie e povestea unui destin.

Jurnalul unui rãzvrãtit pune în
scenã, prin strategii narative
arborescente, destinul unui
personaj idealist, Seninu
Gheorghiu, care traverseazã mai
multe epoci istorice, în special a
doua parte a dictaturii comuniste,
Revoluþia din 1989 ºi tranziþia
post-decembristã. Filosof,
universitar, este exclus din PCR
pentru vina de a fi practicat yoga
ºi meditaþia transcendentalã,
detaºat la „munca de jos”, înainte
de a se recuceri pe sine printr-un
lung proces de devenire
interioarã. Motorul respectivei
deveniri e dagostea, pe care
Seninu o vrea idealã, dar care-i
refuzã mereu o satisfacþie
perfectã. Cititorii, mai ales cei care
au trãit epocile zugrãvite de
romancier, se identificã uºor ºi cu
plãcere cu un astfel de personaj.

Dacã – din contrã – dãm
Bildungsroman-ului o definiþie mai
complexã, de pildã: Romanul de
formaþie e povestea unui destin,
într-o formulã narativã adecvatã
ºi consecventã cu ea însãºi, cu
un stil care sã-i individualizeze
puternic autorul, atunci opul lui
Sebastian Sârcã presupune
câteva aspecte criticabile, dar ºi
o serie de realizãri lãudabile.

Nici subiectiv, nici obiectiv,
Jurnalul unui rãzvrãtit nu adoptã
o formulã narativã clarã, dar nici
nu revoluþioneazã împletirea
diverselor voci romaneºti
(naraþiunea la persoana I,
naraþiunea la persoana a III-a),
care se produce adesea fãrã
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tranziþiile de rigoare (de orice fel
al fi ele). Avem uneori impresia cã
romanul ar fi compus din blocuri
izolate unele de altele, mai ales
cã autorul ºi editorul recurg la o
soluþie de maximã vizibilitate
tipograficã (folosirea unor
caractere diferite).

Nici liniar, nici alegoric, Jurnalul
unui rãzvrãtit recurge la o
simbolicã mult prea clarã,
vehiculatã – printre altele – prin
intermediul numelor date
personajelor: Seninu (nume care
aduce aminte de Serenus
Zeitblom din Doctor Faustus),
Clar isse-Micºunica-Nevada
(prima soþie a protagonistului, de
care acesta divorþeazã, ºi care-ºi
meritã numele de femeie ce pune
frâu oricãrei tentative de evadare:
N-evada), maiorul Dur ºi colonelul
Þintã (anchetatori ai Securitãþii),
Fidel Tararache (rival ºi
denunþãtor al lui Seninu), ºi
exemplele ar putea continua la
nesfârºit.

Nici realist, nici fantastic,
Jurnalul unui rãzvrãtit intereseazã
în special prin douã aspecte
paralele. Pe de o parte, exceleazã
în descrierea mediilor sociale
traversate de protagonistul dotat
cu o remarcabilã facultate de
adaptare, fie cã e vorba de lumea
gunoierilor, a boemei intelectuale,
a boierimii decãzute, sau de
lumea politicã. Tablourile apar în
culori vii, chiar stridente, care plac
uneori ochilor blazaþi ai cititorilor.
Pe de altã parte, Sebastian Sârcã
ºtie sã þeasã o „tramã ocultistã”
în romanul sãu, care amestecã –
într-un soi de sintezã new age –
elemente de yoga ºi meditaþie
transcendentalã, Tarot, oniro-
manþie, dar mai ales astrologie ºi
chiromanþie. Deºi – datoritã
formaþiei sale de filosof – Seninu
are tendinþa de a fi sceptic,
evenimentele care i se prezic prin
analiza astrogramei sau prin
cercetarea atentã a liniilor mâinii
prezintã o supãrãtoare tendinþã
de a se împlini. Jurnalul unui
rãzvrãtit e închis oarecum într-un
cerc magic, deoarece de la
început ne pune sã asistãm la o
ºedinþã patronatã de prinþesa
Valérie ªtirbey, clarvãzãtoare care
traseazã liniile principale ale
destinului ce-l aºteaptã pe

Seninu, pe atunci abia adoles-
cent, folosindu-se de cãrþile de
Tarot (vol. I, pp. 21-22), pentru a
ne duce spre ºedinþa de
chiromanþie din finalul volumului
III, unde o frumoasã necunoscutã,
patroana unui magazin con-
temporan, aºeazã lucrurile pe
fãgaºul lor... retrospectiv.

Dacã dãm Bildungsroman-ului
definiþia simplã, Jurnalul unui
rãzvrãtit se citeºte cu plãcere pe
baza unui principiu natural de
identificare a cititorului cu
protagonistul, iar dacã îi dãm
definiþia complexã criticile
inerente acestei producþii de mari
dimensiuni nu altereazã procesul
lecturii decât pânã la un punct...

Ioan Pop-Curºeu

Pãienjenel – Dennis Cleg –
este un copil timorat, retractil, a
cãrui existenþã se desfãºoarã
tãcut între colecþia de insecte pe
care le adunã în cutia din camera
lui ºi personalitatea amorfã a
pãrinþilor care-i marcheazã fatidic
întreaga perspectivã, în epoca
post industrializãrii din Anglia
anilor 1957, în cartierul de Est din
Londra. Imaginea totemicã a
tatãlui, autoritar ºi intransigent,
interiorizat ºi plin de mistere vag
înþelese de micul Dennis, se
asociazã în aceºti ani ai formãrii
tinerei personalitãþi cu prezenþa
candidã, înþelegãtoare, tandrã, a
mamei care-ºi consumã existenþa
în aºteptarea unei umbre de
afecþiune din partea soþului.
Oboseala cuplului sfârºeºte într-
o tragedie greu de asimilat pentru
micul „pãienjenel”, care hotãrãºte
sã îndrepte lucrurile în felul lui,
fapt pentru care va trebui sã
petreacã douãzeci de ani într-un
spital psihiatric din Canada.
Revenind în Cartierul de Est dupã
tot acest timp, iºi deruleazã
amintirile obsedant, înlãnþuite,
suprapuse, construite într-o

arhitecturã demnã de rãbdarea ºi
tenacitatea unui pãianjen-þesãtor.
Personalitate disparatã, schi-
zoidã, fãrâmiþatã într-o lume
interioarã caleidoscopicã, se
obstineazã sã punã ordine în ava-
lanºa de amintiri haotice dintr-o
memorie dezechilibratã ºi greu de
stãpânit.

Scriitorul londonez Patrick
McGrath pare sã-ºi exploreze, în
Spider (1990), roman de în-
toarcere spre lumea stranie a
minþii, amintirile din copilãria
petrecutã sub fascinaþia (ºi
teroarea) spitalului psihiatric din
Broadmoor, al cãrui director era
tatãl sãu. De altfel, scriitorul,
iniþiator al miºcãrii literare New
Gothic din anii nouãzeci, este
notoriu pentru subiectele stranii,
aflate undeva la liziera vieþii, pe
care le dezvoltã în romanele ºi
povestirile lui ale cãror titluri
traduc inclinaþia autorului spre
bizar ºi excentric (Blood and Wa-
ter and Other Tales, primul volum
de povestiri din 1988, ºi câteva
romane fascinante, The Gro-
tesque, 1989 sau Dr. Haggard’s
Disease).

În Pãienjenel, proble-
matica abordatã, aceea a
personalitãþii schizofrenice unui
minor introvertit incitã tot spectrul
de sentimente dintre întrebarea
legitimã a succesiunii eve-
nimentelor pânã la stadiul
probitãþii adevãrului acestor
întâmplãri prezentate. Descrierile
obsedant de amãnunþite,
onirismul acestui flux al memoriei
în care se scaldã personajul
revenit în lumea realã, su-
prapunearea de imagini ºi tablouri
decupate perfect dintr-o at-
mosferã dinamicã a lumii de
periferie din marile metropole
occidentale, aceastã lume însãºi
care pare sã fie adevãratã doar
printr-o convenþie acceptatã de
personaj, neconvenþionalismul
abordãrii formelor epice, fluenþa
descrierii ºi a lecturii, familiaritatea
cu problematica în cauzã – care
decurge dintr-o apropiere
gradatã, metodicã, aproape
exhaustivã de subiect prin
intermediul detaliilor descriptive
esenþial necesare – ne trec printr-o
experienþã de lecturã complex
analiticã. Forþa cinematogra-

O reconstituire a
identitãþii
din cioburi de
memorie
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ficã a romanului îl inspirã pe
excentricul regizor canadian
David Cronenberg, care-l adap-
teazã pentru marele ecran în
2002, cu Ralph Fiennes, remarca-
bil în rolul „pãienjenelului” adult.

Traducerea textului în limba
românã, (Pãienjenel [Spider],
Bucureºti, Art, Colecþia Desenul
din covor, 2008, 269 p.) curge într-
o formulã directã, în acelaºi timp
plinã de subtilitate, care nu lasã
impresia unui text tradus dintr-o
altã limbã ºi dintr-o altã culturã,
prin felul armonios în care se
succed frazele ºi se nasc
imaginile. Lectura curge ºi ea, iar
cititorul nu este nici un moment
în impas, întreaga lui atenþie fiind
focalizatã asupra descrierii ºi nu
asupra formelor de limbaj, care nu
cunosc sincope sau alte ruperi de
ritm. Stilistic vorbind, satisfacþia
lecturãrii unui astfel de text face
parte dintr-un registru superior al
sentimentelor artistice ºi al
emoþiei estetice.

Ela Vãlimãreanu

15 Noiembrie
1987 – mãrturii,
studii,
documente

Apãrut în 2007 sub egida
Editurii „Semne”, volumul Eroi
pentru România – Braºov 1987 –
15 Noiembrie – mãrturii, studii,
documente – (coordonat de
Florian Palas ºi Victor Roncea)
poate fi considerat o retrospectivã
a ceea ce se ºtie (pânã la ora
actualã) despre revolta mun-
citorilor braºoveni, premisele,
consecinþele ºi semnificaþiile
acesteia. Alãturi de mãrturiile
celor arestaþi ºi deportaþi în urma
protestelor (61 la numãr), ale
membrilor familiilor acestora ºi
ale studenþilor care s-au
solidarizat cu ei, masivul volum
mai cuprinde studii bazate pe
informaþiile din arhivele Securitãþii,
interviuri acordate de personalitãþi
precum Doina Cornea, Vladimir
Bukovski sau Lech Walesa, dar
ºi articole din presa internaþionalã

(de atunci) ºi naþionalã (de dupã
1989). La toate acestea se
adaugã transcrierile documen-
telor de arhivã cercetate ºi
istoricul Asociaþiei „15 Noiembrie
1987”, precum ºi alte articole.

Unul dintre cele mai bine
sintetizate studii ale volumului,
„Consecinþe ale Revoltei de la
Braºov” (semnat de Alex Mihai
Stoenescu) reuºeºte – în ciuda
titlului – sã scoatã în evidenþã mai
ales una din premisele majore ale
revoltei: ignoranþa cu care
Securitatea ºi Partidul Unic au
tratat criza socialã ºi de sistem la
care se ajunsese. Astfel, ge-
neralul Vlad (primul care a înþeles,
se pare, importanþa informaþiilor
primite din întreprinderile bra-
ºovene) ajunge sã-i înainteze lui
Ceauºescu un raport detaliat –
conþinând statistici relevante
pentru situaþia salarialã, a
producþiei ºi a aprovizionãrii cu
alimente din Braºov – dupã ce
primul secretar judeþean de partid
Preoteasa („mai mult preocupat
ca informaþiile cunoscute de
Securitate sã nu ajungã la CC”)
ºi prim-ministrul Constantin
Dãscãlescu nu iau nici o mãsurã
în privinþa informaþiilor referitoare
la iminenþa unei greve. Aceºtia doi
au acuzat Securitatea cã
exagereazã; dupã cum bine
subliniazã Alex Mihai Stoenescu,
autoritãþile politice ºi executive nu
au fãcut nimic pentru îmbu-
nãtãþirea nivelului de trai;
„manifestaþia ºi protestul s-au
produs ca fenomene inevitabile”.

Un alt studiu cuprins în Eroi
pentru România... ºi demn de
menþionat îi aparþine Ralucãi
Nicoleta Spiridon. Sub titlul
„Reprimarea miºcãrilor munci-
toreºti de protest în perioada
1977-1987. Evenimentele din
Valea Jiului (1-3 august 1977) ºi
Revolta de la Braºov (15
noiembrie 1987)”, aceasta re-
laþioneazã cele douã evenimente
de anvergurã ºi indicã drept
cauze ale înrãutãþirii situaþiei
economice atât dorinþa lui Nicolae
Ceauºescu de a menþine un ritm
accelerat al industrializãrii, cât ºi
preocuparea lui de lichidare a
datoriei externe, începând cu
1982. În acelaºi timp, autoarea
reuºeºte sã scoatã în evidenþã

paranoia sistemului opresiv
comunist, care, în urma miºcãrilor
muncitoreºti de revoltã, cãuta
peste tot conspiraþii
internaþionale. Propaganda
susþinutã a fost cauza principalã
pentru aceastã paranoia de stat,
cãci, în ambele cazuri (Valea
Jiului 1977 ºi Braºov 1987),
Securitatea nu credea sub nici o
formã în spontaneitatea miºcãrilor
de revoltã. Nu sunt uitate în
studiul Ralucãi Nicoleta Spiridon
nici grevele din 1983 (în
Maramureº ºi Braºov), autoarea
indicând ca principal motiv al
declanºãrii acestora „Legea
privind retribuirea în acord global
ºi în acord direct a personalului
muncitor”, prin care salariile
minime nu au mai fost garantate.
În ciuda protestelor muncitoreºti
ºi a opoziþiei la nivelul conducerii
de partid, legea promovatã cu
consecvenþã „revoluþionarã” de
cãtre Ceauºescu a intrat în
vigoare în aprilie 1986. Una din
concluziile autoarei asupra
acestor aspecte este cã revolta de
la Braºov a reliefat trecerea de la
cererile economice la contestarea
politicã a sistemului comunist.

Cu siguranþã cel mai edificator,
bine structurat ºi elaborat studiu
al Eroilor pentru România...,
„Revolta muncitorilor braºoveni
din 15 noiembrie 1987 reflectatã
în arhivele Securitãþii” (semnat de
cercetãtorii CNSAS Oana Ionel ºi
Mihai Demetriade) ocupã
aproape jumãtate din carte ºi, pe
bunã dreptate, ar fi putut ieºi de
sub tipar ca volum de sine
stãtãtor. Studiul cercetãtorilor
CNSAS reprezintã nucleul dur în
contextul actualului volum, bazat
pe singurul dosar (fond
Documentar, nr. 52) primit de la
Serviciul Român de Informaþii pe
„cazul Braºov”, cu un conþinut voit
incomplet: doar Sentinþa pro-
cesului din 3 decembrie 1987,
listele cu cei anchetaþi ºi locaþiile
deportãrilor. Efortul autorilor de a
pune cap la cap informaþiile
obþinute în urma cercetãrii altor
peste 70 de dosare din diferite
fonduri de arhivã meritã apreciat.
De la premisele sociale ºi eco-
nomice ale revoltei, la controlul
persoanelor nedomiciliate în
Braºov, dar care se aflau acolo în
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timpul revoltei; de la desfãºurarea
procesului („procurorul a renunþat
la audierea martorilor propuºi prin
rechizitoriu – turnãtorii ºi
informatorii, n. red. –, iar avocaþii
apãrãrii au renunþat la solicitarea
probelor în apãrare”), la
decredibilizarea deportaþilor prin
lansarea unor zvonuri false la
noile locuri de muncã, conform
cãrora aceºtia ar fi fost informatori
(„invitaþi” sãptãmânal la miliþie,
pentru declaraþii), Oana Ionel ºi
Mihai Demetriade reuºesc sã
recompunã, informaþie cu
informaþie, un puzzle grotesc,
menit sã demaºte – pentru a câta
oarã? – ororile îndurate de
oamenii care au avut curajul sã-
ºi exteriorizeze disperarea. Nimic
nu este omis: nici viza definitivã
pe buletin (care însemna ruperea
de familie ºi copii), nici teama
Securitãþii de o eventualã
sãrbãtorire a revoltei (atât în
noiembrie 1988, cât ºi în 1989),
cauzã directã pentru interzicerea
deplasãrii la Braºov a deportaþilor
în perioada 15 octombrie-31
noiembrie 1988, nici cazurile de
solidarizare cu muncitorii ale celor
trei studenþi de la Facultatea de
Silviculturã (Cãtãlin Bia, Horia
ªerban ºi Lucian Silaghi), ale altor
trei studenþi ai Facultãþii de
Mecanicã (Mihai Torjo, Marin
Brâncoveanu ºi Marian Lupou),
precum ºi acþiunile disidentei
Doina Cornea ºi ale fiului ei,
Leontin Iuhas º.a.m.d. La sfârºitul
studiului, alãturi de documentele
cercetate ºi pe baza lor, autorii
oferã o listã a celor implicaþi în
urmãrirea, cercetarea, arestarea
ºi deportarea protestatarilor.

Lãudabil în esenþa sa,
masivului volum i se pot aduce,
totuºi, câteva critici de fond. Pe
lângã excelentele studii sus-
amintite, acesta cuprinde ºi
pasaje care ar trebui sã dea de
gândit înainte de a fi considerate
drept convingãtoare. Un bun
exemplu în acest sens este
„Braºovenii ºi politizarea
cercetãrilor asupra comunismului”
(nesemnat, concluzia personalã
fiind cã responsabilitatea le revine
coordonatorilor volumului, Florian
Palas ºi Victor Roncea). Articolul
atacã, tendenþios ºi paradoxal,
atât Comisia Tismãneanu, cât ºi

CNSAS, pornind de la
nemulþumirile membrilor
Asociaþiei „15 Noiembrie 1987”
legate de necontactarea lor (în
cazul elaborãrii Raportului
Tismãneanu) ºi de neprimirea
unor rãspunsuri mulþumitoare din
partea Consiliului. Un contra-
exemplu de deontologie
profesionalã îl oferã ºi maniera
întrebãrilor formulate de George
Damian ºi Victor Roncea în
discuþiile purtate cu Vladimir
Bukovski (cunoscut disident
antisovietic, preºedinte de onoare
al Centrului Rezistenþei
Anticomuniste) ºi Lech Walesa
(liderul miºcãrii „Solidaritatea” din
Polonia), interviurile fiind, totuºi,
salvate de rãspunsurile celor
douã personalitãþi. Pentru a nu
ocupa spaþiul cu enumerarea
tuturor opiniilor ºi atacurilor
existente în volum, slab
argumentate dar vehemente
(îndreptate împotriva CNSAS,
Comisiei Tismãneanu, Grupului
pentru Dialog Social, Revistei „22”
etc.), îndemn cititorii sã fie foarte
precauþi în judecatã când parcurg
materialele din presa autohtonã
apãrute în Eroi pentru România...

Alexandru Boariu

Constantin Trandafir îºi propune
sã facã o relecturã a operei lui
Mihail Sebastian pentru cã, spune
el în ”Argumentul” ce deschide
acest „eseu monografic”, “Se-
bastian trebuie recitit ºi aºezat
acolo unde se cuvine“. Lãudabila
intenþie a volumului Mihail
Sebastian. Între viaþã ºi ficþiune (Li-
bra, Bucureºti 2007), care porneºte
de la premisa de bun simþ cã
Sebastian trebuie sã îºi gãseascã
locul în cultura românã, se
împiedicã de incapacitatea lui C.
Trandafir de a defini foarte exact
despre ce loc este vorba ºi unde
se cuvine sã fie aºezat autorul
”Stelei fãrã nume”.

Tocmai aceastã problemã
fundamentalã a înþelegerii rolului lui
Mihail Sebastian nu este rezolvatã.
Despre ce recitire meritã sã
vorbim? O posibilã recitire ar fi

Sebastian, pe
înþelesul tuturor

aceea a extragerii lui Sebastian din
contextul recuperãrii sale din
comunism, când devenise o marotã
a scriitorului de succes, care a
rezistat tentaþiilor trecutului malefic.
O altã recitire necesarã ºi posibilã
ar fi aceea a definirii lui Sebastian
dincolo de genurile abordate ºi
dincolo de evoluþia diacronicã a
receptãrii critice. Pentru cã avem
un „Sebastian dramaturgul” (gustat
prin anii 50), care este opus lui
„Sebastian memorialistul” (adulat în
anii 90), ºi incongruent cu
„Sebastian eseistul ºi romancierul”
(în vogã prin anii 30).

O altã problemã incomplet
discutatã la noi este aceea a
scriitorului evreu asimilat în cultura
românã, ori problema intelec-
tualului fãrã aderenþã la contextul
social – toate aceste motive sunt
abandonate de Trandafir, care,
invocând conceptul de critificþiune,
încearcã sã facã un fel de
”Sebastian pe înþelesul tuturor”,
ceea ce se dovedeºte o tentativã
mult prea dificilã pentru un arsenal
atât de limitat cum este simpla
lecturã a „Jurnalului” ori par-
curgerea operei lui Sebastian. Tot
ce reuºeºte Trandafir este un
discurs de tip telenovelã, un fel de
criticã literarã pentru gospodinele
care privesc ºtirile de la ora 5.
Prezentând imaginea caricaturalã
a scriitorului (amorezat de o actriþã
superficialã),  Trandafir comen-
teazã în tuºe groase, care se
încheie de multe ori cu constatãri
de genul: „La cãderea Parisului,
Sebastian plânge”.

Simplificând un caz literar com-
plex, Trandafir pune pseudo-
monografia lui Sebastian sub for-
mula „Lumini ºi umbre” ºi îl descrie
pe „ultimul huligan” printr-un dua-
lism reducþionist pânã la extrem:
„raþionalism ºi febrilitate senzitivã,
mãrturie ºi ficþiune, realitate
dinamicã (viaþã) ºi vis (con-
templaþie), bibliotecã ºi agora,
detaºare ºi frenezie”. Simplificarea
formulei lui Sebastian, pe înþelesul
tuturor, prin traducerea ei în
expresia „a te afla la mijloc”, aruncã
în cel mai simplu maniheism
dâmboviþean destinul tragic al celor
„Douã mii de ani”.

Dincolo de faptul cã Trandafir îl
„citeºte” pe Iosef Hecter exclusiv
din Jurnal ºi îi extrage biografia
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numai din propriile mãrturii, îi mai
ºi conferã acestuia caracteristici de
genul: „sensibilitatea lui de
mimozã”, sau îl descrie cu
termenul, scos din romanele de
capã ºi spadã, „în ciuda fragilitãþii
fizice, e un redutabil scrimer ºi cu
semnalmente ale unei minþi bine
dotate”, ori constatã hilar de
simplist, „blajinul scapãrã polemic”
(formule, de altfel depãºite ma-
gistral de citarea unui „jurnal
postum” al lui Sebastian).

De la bun început un asemenea
efort urma sã scorneascã inevitabil
concluzii ciudate (oximoronice, cum
îi place lui Trandafir sã spunã), un
exemplu fiind aceea cã, din punct
de vedere politic, spune stupefiat
autorul, Sebastian nu–i „nici de
dreapta, nici de stânga”. Nici nu e
de mirare, atâta timp cât explicaþiile
sunt saint-beuviene, bazându-se pe
principiul conform cãruia „factorul
biografic contribuie în foarte mare
mãsurã la adâncirea înþelegerii atât
a vieþii cât ºi a operei”, asemenea
constatãri nu fac decât sã
adânceascã lipsa de repere.

Temele majore ale scrisului lui
Sebastian, cum sunt nostalgia
„plecãrei” sau eterna umilinþã sunt
rapid expediate într-un biografism
destul de primitiv.  Un alt motiv, acela
al eºecului, este tratat rapid, inconsis-
tent, dupã cum se întâmplã cu
descrierea momentului când
Sebastian, reîntors la avocaturã,
pierde cazul Geo Bogza ºi „Poemul
invectivã”. La fel capitolul despre
Sebastian ”gazetarul” este expediat
în zece pagini. Pe de altã parte
momente cheie cum au fost destrã-
marea Criterionului, suspendarea
revistei Cuvântul (care au coincis cu
spulberarea idealismului, a ficþiunii
convieþuirii în care crezuse Sebastian)
sunt descrise pozitivist, exclusiv în
cadrul istoric.

O viaþã marcatã de ostracizarea
din toate pãrþile, condusã de
subminarea propriului destin,
dominatã de relaþii ambivalente cu
prietenii ºi duºmanii, un destin scris
într-o epocã extrem de complexã ºi
de duplicitarã nu pot fi explicate
numai prin simple re-lecturi. Pentru
a-l portretiza pe Mihail Sebastian este
nevoie de mai mult decât de un onest
critic literar. Pânã atunci rãmânem la
formula ”Sebastian, notre frere”

Mi-ar fi plãcut sã scriu despre
utilitatea practicã a cãrþilor masive
cartonate, despre rolul lor clar
determinat în susþinerea poliþelor
improvizate pentru a prelua fluxul
ºi refluxul de cãrþi noi care dau pe
dinafarã din librãrii pânã în casele
noastre. Aº fi argumentat în acel
demers cu un grad de precizie,
fãcând uz de diagrame ºi note de
subsol importanþa dezvoltãrii unor
proiecte viabile de construcþie
pentru bibliotecile cartonate
instituite pe baza principiului: cine
are minim douã cãrþi cu niºte
coperþi sãnãtoase are parte de
posibilitatea investirii efective, fãrã
tergiversãri a acestora în cadrul
unei poliþe care odatã cu trecerea
timpului ºi mãrirea investiþiilor
s-ar putea transforma prin
expansiune sau clonare într-un
complex depozit al literelor.

Legea conform cãreia ex-
cepþiile existã sau se încãpã-
þâneazã sã planeze ameninþãtor
pe deasupra regulilor solidificate
ºi înþepenite în poziþii care mai de
care este valabilã ºi în acest caz.
În acest context, decizia de a
conferi cãrþii: Tezã de doctorat
(Editura Polirom, Iaºi, 2007)
aparþinând domnului Caius
Dobrescu, un statut independent
ºi clar delimitat de cel de material
de construcþie este îndreptãþitã
pentru cã dincolo de posibilitatea
de a utiliza cartonul pe post de
pilon susþinãtor, viabilitatea epicã
ºi structuralã a miezului ascuns
sub carapace este una forte, care
fluctueazã pe o scalã a tonicitãþii,
a ironiei, a plãcerii de a povesti.

Cartea de faþã se susþine prin
însãºi substanþa ideilor în jurul
cãrora graviteazã ºi nu din
procesul de cartonare. Acest
roman este masiv ca dimensiuni,
dar extrem de suplu la nivelul
utilizãrii paletei stilistice, paletã
care funcþioneazã ca suport pentru
scheletul narativ ºi pentru intenþie.

Conformaþia de cãrãmidã
gãzduieºte ºi descoperã în faþa
cititorului dornic de o lecturã la
relanti ºi nu la foc automat, o
spiralã epicã interesantã în ale
cãrei interstiþii sunt intarsiaþi
germeni ai ºtiinþificitãþii. Cifrul
necesar explorãrii textului
jongleazã cu variante: ai
posibilitatea de a citi fie un hibrid
de tezã ºtiinþificã, fie o parantezã
picarescã sau chiar textul rezultat
din intersecþia celor douã la nivelul
unor cuvinte cheie.

Pendulãrile globului ocular pe
pagini descoperã conturul unei
lumi pestriþe în care yoghini, rromi,
politicieni, mineri sau posturi tv,
facultãþi miºunã într-o reþea infinitã.
Partitura enciclopedicã oferã o
radiografie a României de dupã
1989 sesizând fracturile ºi
acumulãrile sau depunerile
pestilenþiale ºi nesãnãtoase.
Romanul construit prin amalga-
marea neomogenã a bis-urilor,
comentariilor, transcrierilor ºi de-
senelor insistã apãsat pe latura
ºtiinþificitãþii, fãrã a neglija însã o
contrapondere epicã de anvergurã
dezvoltatã pe ºablonul caracatiþei.

Lectura acestui roman poate fi
privitã fie ca iniþiere media, ca
ºansã de a descoperi angrenajul
economico-politico-social post
1989 de dupã perdeaua groasã a
muºamalizãrii, tergiversãrii ºi
reflecþiei în oglindã, fie ca ºi
deconstrucþie a normelor de
redactare academicã, mai precis
a înfoierii în exces cu trimiteri
bibliografice, diagrame fãra sens
ºi cuvinte pseudo-cheie proliferate
într-un regim al gratuitãþii. Teza
dezvoltatã algoritmic, în cascadã,
pune în discuþie problema
identitarã din multiple perspective:
prin raportarea la celãlalt sau la
imaginea pe care þi-o institui
automat, prin construirea unui
edificiu narativ sau de tip jurnal,
artefacte privite ca emanaþii
personale. Finalul înfãþiºeazã
conglomeratul identitar ca rezultat
al hibridãrii, un conglomerat care
se valideazã prin pluralitatea
fecundã a perspectivelor.

 Cristina Vidruþiu

Despre utilitatea
practicã a
cãrþilor masive
ºi cartonate

ª
 Doru Pop
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 Rodica Frenþiu

Misiunea omului pe pãmânt
este sã-ºi aminteascã.

Henry Miller

Kimono-ul din mãtase, umbrela
din bambus, câþiva paºi în urma
soþului, cu capul uºor aplecat,
ryôsai-kenbo (soþie bunã ºi mamã
înþeleaptã) – iatã imaginea
pãstratã de-a lungul secolelor în
amintirea occidentalã despre
chipul tradiþional al femeii
japoneze. Sateliþii comunicaþionali
sau mijloacele ultra moderne ºi
rapide de cãlãtorie n-au reuºit sã
spulbere încã, sã-l numim,
„exoticul” ce a capturat imaginaþia
vesticilor, ajunºi în secolul al XIX-
lea în arhipeleagul nipon, sau sã
facã sã disparã misterul felului de
a gândi sau a se comporta al
femeii japoneze. Ai fi însã total
dezamãgit într-o asemenea
aºteptare azi, când, plimbându-te
pe strãzile metropolei Tokyo, ai
înþelege foarte uºor cã femeia
japonezã þine pasul cu timpul,
devenind femeia societãþii
contemporane, post capitaliste
puternic industrializate.

Mitul legat de femeia japonezã
nu mai pãstreazã decât o singurã
dimensiune, aceea a unei
informaþii inadecvate a Vestului
despre Japonia, Þara Soarelui
Rãsare continuând sã aibã ºi
acum emoþii ºi temeri legate de
ceea ce pare a se arãta
occidentalilor ca o societate
monoliticã, închisã ºi inscrutabilã
de cãtre strãini.  Poate cel mai
interesant aspect al acestei
probleme este felul în care femeia
japonezã s-a schimbat, câº-
tigându-ºi, într-un anume sens, o
uimitoare libertate ºi inde-

pendenþã, într-un fel tãcut ºi
neostentativ, fãrã trâmbiþe ºi fan-
fare sau miºcãri feministe. Prag-
matism, non-confruntare ºi o
perspectivã pe termen lung par
a fi regulile ce guverneazã aceastã
schimbare a femeii japoneze,
numitã, în consecinþã, ºi „revoluþia
tãcutã”.

Una din principalele revendicãri
ale femeii în lumea contemporanã
este egalitatea. O orientare
puternicã înspre egalitate ºi
oportunitãþi nediferenþiate este
tendinþa ce apãrã societatea de la
o fãrâmiþare în nenumãrate
fragmente. În istoria Japoniei, pe
de altã parte, s-a crezut
dintotdeauna cã „atâta timp cât
vremea schimbãtoare de la un an
la altul dã recolte bune sau rele,
oamenii sunt, în mod fundamen-
tal, egali”, de aceea, se pare cã
dimensiunii „egalitaþii” nu i s-a
acordat niciodatã în aceastã þarã
o atenþie deosebitã. Tânãra
generaþie, în mod particular, se
bucurã de o libertate fãrã prece-
dent ºi o posibilitate a opþiunilor
diversificate, iar relaþia dintre
bãrbat ºi femeie este „dansei jôi,
josei yûi”, sau bãrbatul este supe-
rior, iar femeia cea care conduce.
Dar nu e nimic nou aici.

Amaterasu-o-mikami, zeiþa
Soarelui în mitologia niponã, este
o zeitate femininã, spre deosebire,
de exemplu, de mitologia greacã,
unde o zeitate masculinã, Apollo,
este zeul Soarelui, considerându-
se dintotdeauna în Japonia cã
femeile au o putere specialã,
supranaturalã, ce lipseºte genului
masculin, ºi anume aceea de a
comunica cu divinul.

Mai mult, pânã la începutul

perioadei Muromachi (1336),
Japonia a fost o societate de tip
matriarhal, în care femeia se
bucura de libertate, egalitate ºi
putere, de vreme ce ea lucra în
aceleaºi condiþii ca un bãrbat.
Vieþile femeilor aparþinând elitei (în
special clasei samurailor) au fost
definite însã, apoi, multe secole,
de cãtre etica confucianistã, unde
erau prevãzute „3 obedienþe”:
ascultarea/ supunerea în faþa
tatãlui, în vremea tinereþii, în faþa
soþului, dupã cãsãtorie ºi în faþa
copiilor, la bãtrâneþe. În epoca
Meiji (1868-1912), ce marcheazã
începutul modernizãrii Japoniei,
cultura clasei samurailor din
timpurile premoderne, consideratã
rigidã, este, în mod oficial, abolitã,
iar  femeia, ca entitate, drept
consecinþã, pierde puterea ºi
egalitatea de care se bucura an-
terior. Altfel spus, abia de o sutã
de ani femeia japonezã ºi-a pierdut
puterea acordatã secole de-a
rândul, devenind „un consumator
fãrã slujbã”.

O datã cu modernizarea,
integrarea ºi centralizarea
societãþii japoneze se aflã într-un
continuu progres, devenind tot mai
evidentã o structurã socialã
verticalã, de tip masculin, ce are
tendinþa de a lãsa femeia în afara
curentului, deºi, pe de altã parte,
ea continuã sã joace un rol foarte
important în societate. Procentajul
femeilor angajate în Japonia s-ar
putea reprezenta grafic într-o
formã ce aminteºte de litera „M”,
numit ca atare, modelul M. Privind
la acest semn grafic, linia verticalã
ar indica numãrul femeilor care se
angajeazã imediat dupã
terminarea studiilor, între 20 ºi 30
de ani, pânã la cãsãtorie,
reprezentând un maxim al vârstei
tinere. Dupã cãsãtorie, pânã cresc
copiii mari, femeia japonezã
renunþã la slujbã, consacrându-se
familiei. Aceastã perioadã,
reprezentând femeile în vârstã de
30-40 de ani, ar fi redatã prin „V”-
ul ce uneºte cele douã bare ale lui
„M”. Linia perpendicularã din
dreapta, respectiv colþul din
dreapta sus, ar reprezenta
maximul de reangajãri ale femeilor
ce îºi reiau slujba dupã ce ele
considerã cã acasã nu mai este
nevoie de prezenþa lor

Revolutia tacuta:
femininul
japonez între mit
si realitate,
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permanentã.  Cele trei obedienþe
ale eticii confucianiste, legate la
început de femeie, ar putea fi
rescrise azi în felul urmãtor, dar,
adresate, de data aceasta,
bãrbatului japonez: ascultarea de
mamã, în tinereþe, de compania
care l-a angajat, în perioada adultã
ºi de soþie, dupã pensionare.

Sistemul de valori dupã care se
conduce femeia japonezã este
unul de reacþie, rãspunsurile ºi
atitudinile date fiind puternic
condiþionate de cãtre context.
Pragmatismul, mai degrabã decât
principiile, le guverneazã
comportamentul ºi aici se
manifestã o mare diferenþã între
societatea japonezã ºi cea
americanã, spre exemplu. În State
primeazã principiile, iar practica
trebuie sã serveascã aceste prin-
cipii. Dacã nu se aderã la principii,
totul devine lipsit de sens. Logica
cere, prin urmare, o strictã
aderenþã la principii, poate ºi din
cauza diversitãþii culturale, etnice
ºi geografice a acestei societãþi,
impunându-se, prin forþa
împrejurãrilor, stabilirea unui
principiu comun de convieþuire în
societate.

Datoritã normei datã de familie
sau grup, în funcþie de care se
configureazã societatea ºi
socializarea în Japonia, femeia,
poate mai mult decât bãrbatul, nu
ajunge sã gândeascã niciodatã în
termeni de „independenþã”, „eu”
etc.. În locul independenþei, ea
dezvoltã ºi cultivã, într-o mare
mãsurã, o sensibilitate orientatã
înspre celãlalt, sau, într-o
exprimare japonezã, nagare ni mi
o makaseru (a te lãsa în voia
curentului), ce înseamnã, în fapt,
a renunþa deliberat la propria-þi
voinþã, în dorinþa de a crea o
atmosferã armonioasã între cei din
jur. În societatea americanã un
asemenea comportament ar putea
fi considerat iresponsabil sau
negativ, în timp ce în Japonia este
apreciat drept unul pozitiv, în spe-
cial în ceea ce priveºte o femeie.

Femeia japonezã considerã cã
fericirea ei este fericirea propriei
familii. Menþinerea unei armonii
interpersonale (ki-kubari în limba
japonezã) este un obiectiv
deosebit de important pentru orice
femeie japonezã, poate ºi pentru

cã ea are mai puþine oportunitãþi
decât bãrbatul de a-i fi evaluate
meritele ºi calitãþile. Deºi tânãra
generaþie este mult mai
extrovertitã ºi mai directã decât
vechea generaþie, ºi aceasta
prezintã încã un înalt grad de
pasivitate în comparaþie cu femeia
americanã. Reacþia spontanã ºi
imediatã, urmându-ºi propriile
credinþe sau dorinþe, este înlocuitã
la femeia japonezã de una în care
ea cere o rezervã de timp, pentru
a putea lua în considerare ºi
raþionamente care îi privesc pe
ceilalþi. Femeia japonezã îºi
asumã rar o poziþie sau o formã
de comportament extremã,
preferând sã adapteze permanent
ceea ce gândeºte ºi ceea ce face,
într-o anume mãsurã, la poziþia
celorlaþi, de aceea nimic nu va fi
niciodatã 100% bun, dar nici 100%
rãu.

Iar în aceastã atitudine de non-
confruntare în relaþiile interumane
îºi face loc în felul de a fi al femeii
japoneze perspectiva „pe termen
lung”, câºtig sau pierdere, fericire/
nefericire, satisfacþie/ insatisfacþie
fiind considerate doar în funcþie de
ceilalþi ºi de situaþiile împrej-
muitoare. Fericirea s-ar putea sã
nu fie posibilã acum sau câþiva ani
de acum înainte, crede femeia
japonezã, dar, dacã te înarmezi cu
perseverenþã ºi rãbdare, aceasta
ar putea fi, eventual, posibilã.
Rama timpului în care femeia
japonezã îºi aºazã speranþele
pare mult mai generoasã decât
cea a unei femei americane, ce-ºi
doreºte satisfacerea unei dorinþe
cât mai repede cu putinþã. În timp
ce în societatea americanã
confruntarea este vãzutã ca
necesarã, o societate strâns legatã
ca cea japonezã, ce evitã o loviturã
deschisã, lasã loc unei varietãþi de
opþiuni, protejând sentimentele
omeneºti ºi încercând o stabilizare
a relaþiilor umane.

Deºi opinia între femeile
japoneze este diversã, totuºi,
tendinþa generalã este aceea cã
egalitatea trebuie consideratã
dintr-o perspectivã mult lãrgitã,
care sã poatã cuprinde inerentele
diferenþe biologice, dorinþele
personale ºi o posibilã balanþã a
diverºilor factori.

Într-o lume a cãrei lipsã de

articulare pare sã se accentueze
tot mai mult, femeia japonezã pare
sã încerce validarea unei logici ce
mãsoarã prioritãþile pe o altã scarã
decât cea ale cãrei trepte ar fi
eficienþã/ economie/ succes/
putere. Femeia japonezã atrage
atenþia asupra nevoii a ceea ce
s-ar putea numi „o viaþã mai
umanã” (ningen-rashii ikikata),
punând preþ pe calitatea vieþii,
sentimente omeneºti, interesul
pentru celãlalt, prezervarea naturii,
sistem de valori opus în întregime
unuia dedicat dobândirii averii ºi
puterii. Femeia japonezã este în
cãutarea omenescului ºi a
împlinirii vieþii, cu o mai mare
atenþie acordatã vieþii de familie.
Pentru a împlini un asemenea þel
însã, implicaþia ce derivã de la sine
este cã „plãcinta economicã” se
micºoreazã inevitabil. În ce
mãsurã femeia ºi bãrbatul
societãþii japoneze contemporane
vor conºtientiza sacrificiul de fãcut
este un rãspuns ce-l vor da numai
anii care vin...
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În aceeaºi camerã cu mine se
afla un tânãr adolescent care, din
multe puncte de vedere, îmi
amintea de nepotul meu, deºi
companionul meu de suferinþã era
mult mai mare, era aproape adult.
Cu atât mai mult ieºea în evidenþã
faptul cã, din punct de vedere
mintal, era împotmolit la vârsta
infantilismului. Câteva zile la rând
am fost nevoit sã urmãresc
împreunã cu el programul TV, de
la deºteptare pânã la culcare.
Deºi ar fi avut acces la canale
culturale, se încãpãþâna sã
urmãreascã unul de o
mediocritate inimaginabilã, care
transmitea, neîntrerupt, filme
debile, fie cu familii americane
dezbinate, cu bolnavi mintali sau
indivizi spitalizaþi sau urmãriþi de
poliþie, fie cu monºtri sau
extratereºtri, fie desene animate
ridicole.

Am suportat, privind cu coada
ochiului, timp de trei zile, vreo 20
de astfel de imbecilitãþi, încercând
sã le ignor ºi sã citesc în paralel.
El le înghiþea captivat, pânã l-am
întrebat: “la atât se ridicã nivelul
tãu spiritual?” A despachetat
atunci o gamã întreagã de
gadgeturi ultramoderne: video
portativ, i-pod, telefon cu funcþii
multiple, etc. – nici nu cunosc
utilizãrile tuturor instrumentelor
ultramoderne ºi scumpe pe care
le deþinea. Când le-a conectat pe
toate, încãperea pãrea cablatã ca
un studio de televiziune. Cu casca
pe urechi, tânãrul urmãrea
fascinat micul ecran chiar ºi în
timpul mesei, chiar dacã se ridica.
Îl þinea pe latura patului unde îl
privea pânã adormea. În paralel,
asculta ºi muzicã rapp în altã
cascã, sau þinea în mâini una din
acele cutiuþe cu butoane ºi ecran,
cu care se juca de-a cuburile
cãzãtoare, sau mitraliind bandiþii
apãruþi dupã colþ. Nici un minut din
cele petrecute cu mine, în aceeaºi
camerã, n-a avut urechile sau
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privirea deconectate.
Când se simþea mai bine,

ieºea afarã sã fumeze. Au început
sã-i vinã prietenii din gaºcã.
Ieºeau împreunã la fumat ºi
reveneau învãluiþi într-un nor de
putoare. Apoi stãteau câte un
ceas îngrãmãdiþi unii peste alþii pe
acelaºi pat, sau pe jos (în cam-
era de spital!), bãieþi ºi fete, abia
schimbând între ei câte un cuvânt.
Aveau aspectul unor pui de gãinã
speriaþi ºi abandonaþi.

Tânãrul suferea de pancreatitã
ºi, la început, se tãvãlea de
durere. Chirurgul i-a spus pe
ºleau: “Pancreatitã fac ado-
lescenþii care duc o viatã des-
trãbãlatã. Boala se declanºeazã
brusc, atunci când ai fãcut-o latã.
Tu ºtii bine cât ºi cum ai bãut la
viaþa ta (deºi el a negat) ºi, sã nu-
mi zici cã nu ºtii, sunt sigur cã ºtii
ºi de la care petrecere þi se trage.
Un sfat îþi dau: sã nu mai bei
cafea. Cafeaua riscã sã tran-
sforme pancreatita în cancer.” Dar
bolnavul a continuat sã bea cafea
ºi în zilele urmãtoare.

Am crezut cã bãiatul era dintr-o
familie de oameni de joasã speþã,
câteva zile la rând nici nu s-a
spãlat, dar apoi am vãzut cã trusa
lui de toaletã era princiarã. Maica-
sa, cãreia nu i se adresa decât
monosilabic, pe un ton agresiv,
era, într-adevãr, doar vânzãtoare
la Carrefour. Venea în uniformã de
casieriþã, dimineaþa. Tatãl era
prezentabil. Venea seara. Era
masiv ºi blajin. Tatãl ºi fiul nu-ºi
vorbeau mai nimic, sau doar în
ºoaptã, ºi nu pãreau în antago-
nism. Dar nici nu comunicau între
ei. Îl aproviziona cu þigãri Camel.
Purta un nume de nobil: Domnul
d’If. O fi fost urmaºul Contelui de
Monte Cristo! Avea, într-adevãr,
un accent de Marsilia.

Înainte, copiii erau de douã
feluri: cei din familii “bune” ºi cei
ieºiþi din popor. Primii profitau de
cultura pãrinþilor ºi de con-

versaþiile pe care le purtau în
familie. Ceilalþi, graþie ºcolii,
deveneau prima generaþie de
oameni cultivaþi. Dar conþinutul
învãþãmântului s-a tehnicizat,
astfel cã elevul nu mai are un
limbaj comun cu pãrintele instruit.
Deci familiilor cultivate li s-a luat
posibilitatea de-a perpetua tradiþia
culturalã. Sã fie asta cauza
prãpastiei dintre tânãr ºi pãrinþi?

În ultima zi, din conversaþiile lui
telefonice, am aflat cã bãiatul
urma sã se cãsãtoreascã.
Bãnuiesc cã i-am identificat
mireasa. O fi fiind tânãra aceea
înaltã, ce venea singurã, cu pãrul
ºaten, corpul impecabil ºi care-ºi
etala cu eleganþã buricul dezgolit.
Se aºeza pe marginea patului ºi
se uita ºi ea la micul ecran. Ce vor
face dupã ce vor fi soþ ºi soþie? –
mi-am zis. Se vor uita împreunã la
desene animate, la televizor? Sau
va avea fiecare o cascã a lui, pe
urechi, ºi vor privi pe ecrane sepa-
rate? Cine i-a adus în halul acesta?
ªcoala? Familia? “Regimul”?

Mai întâi, trebuie incriminatã
reprezentarea omului ca
mecanism. Cunoºtinþele au fost
înlocuite cu COMPETENÞE,
adicã prin ceva mai vag. Omul e
instruit aºa cum instruieºti un
computer sã efectueze operaþii,
sã ducã la îndeplinire anumite
sarcini. Ori, computerul e mort.

Apoi, trebuie acuzatã demo-
craþia ºcolarã rãu înþeleasã.
ªcoala vrea sã asigure EGA-
LITATEA tuturor precum ºi
egalitatea tuturor valorilor. De
exemplu, nu se studiazã un text
decât din punctul de vedere al
figurilor de stil, care sunt aceleaºi
pentru elevii de orice origine
etnicã sau socialã, evitând orice
interpretare, pentru cã modul în
care elevii ar rezona la text ar fi
diferit de la unii la alþii.

Ideologia devastatoare a anilor
’60 l-a pus pe copil “în centrul
procesului educativ”. Profesorul a
încetat sã transmitã cunoºtinþe, el
a devenit un ANIMATOR. S-a
ajuns ca programele ºcolare sã
fie alese... democratic, de cãtre...
pãrinþi.

Elevilor nu li se transmite
capacitatea de a DISCRIMINA –
cuvânt politically incorrect, cãci s-a
uitat sensul primar al acestei

,

Hiperdemocratie
si non-cultura

,
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noþiuni, acela de a ordona
calitativ, temporal, spaþial. De
dragul democraþiei, deci, copiii au
pierdut capacitatea de a califica,
capacitatea de a alege, ca-
pacitatea de judecatã. Le este
inculcatã în schimb insolenþa,
nesupunerea la autoritate, în loc
sã fie impregnaþi de necesitatea
acceptãrii “autoritãþii în mate-
rie”. Ori, autoritatea nu trebuie
confundatã cu PUTEREA.
Autoritatea are ºi rolul de
transmiþãtor al TRADIÞIEI!1  S-a
desfiinþat conceptul de IE-
RARHIE, inclusiv de ierarhie de
valori. Iar, cultura trãieºte tocmai
dintr-o ierarhizare a valorilor!

Oamenii sunt EGALI din
punctul de vedere al DEMNITÃÞII
ºi nu mai mult! Prin impunerea
“egalitãþii” între elevi; ºcoala se
auto-devoreazã. Sub pretextul
OBIECTIVITÃÞII ºi a spiritului
critic, disciplinele umaniste au fost
înlocuite cu ªTIINÞE SOCIALE.
Se pretexteazã cã ºtiinþa e
UNIVERSALÃ, în timp ce
manifestãrile “UMANISTE”
aparþin CULTURILOR, care sunt
numeroase.2  Dezvoltând tinerilor
SPIRITUL CRITIC, comparativ,
înainte de a le cultiva evadarea
din contingent, îi învãþãm sã se
mintã, le înecãm existenþa în
mediocritate. Baronul
Münchhausen spunea cã s-a ex-
tras din mlaºtinã trãgându-se
singur de pãr. E imposibil! Tot aºa,
te îneci dacã eºti lãsat sã alegi
singur: dacã facem cu elevii doar
o “promenadã criticã” prin religii,
culturi ºi ºtiinþele vieþii, ei sunt ca
turiºtii care survoleazã lumea,
rãmânându-le sã compare
singuri, fãrã sã fi pãtruns nimic.

Înainte, elevii erau „subiecte“,
„supuºi“ (fr. sujets). Acum sunt
„obiecte“, asupra cãrora se
acþioneazã prin TEHNICI
furnizate de ªTIINÞELE SO-
CIALE (obiective!). Îi învãþãm sã
iubeascã NATURA prin ecologie
(care se vrea obiectivã!). Mai bine
i-am învãþa sã iubeascã poezia
(subiectivã!), cãci ºi ea este legatã
de naturã (physis - ºi trece ºi
dincolo de ea – meta...). Fãrã
culturã umanistã, chiar ºi oamenii
de ºtiinþã vor dispãrea – cãci ºi
ºtiinþa are nevoie de inspiraþie, ori
asta nu se mai învaþã în ºcoli. Uite

aºa ajungem la omul „plat“,
bidimensional, omul consumului
pentru consum ºi al imediatului
total, lipsit de orice adâncime
sufleteascã, cognitivã.

Poate este vorba de un
fenomen socio-economic, un
efect pervers al fenomenului de
globalizare. Prin extinderea
performanþei economice în þãri din
(fosta) lume a treia dispare forþa
de muncã ieftinã, exploatabilã prin
delocalizarea industriilor. Drept
substitut, se urmãreºte o „sub-
dezvoltare culturalã“ diseminatã
în interiorul fiecãrei þãri, întreþinutã
prin deculturalizare. ªcoala (de
masã) a devenit, din instrument
al culturalizãrii, unul al decul-
turalizãrii, al blocãrii sofisticat-
perverse a accesului la culturã.
Se genereazã astfel forþã de
muncã localã, (re)produsã pentru
a o înlocui pe cea din þãri
îndepãrtate. Se genereazã
oameni care, neavând
simþul valorilor, nu pot
nici sã producã
performant, nici sã
cearã, sã impunã un
preþ de cost ridicat al
muncii lor. Un fel de
n e o - c o l o n i a l i s m
interior.

Locuitorii fostei lumi
a treia aveau o culturã,
popularã, tribalã etc.,
dar totuºi o culturã
care, aºa primitivã cum
era, nu se dovedea, în
esenþã, cu nimic
inferioarã, indiferent de
complexitatea ºi
subtilitãþile ei, celei a
cãrþii. Pe când aceastã
s u b - d e z v o l t a r e
culturalã susþinutã de
ºcoalã nu este o altã
(anti)culturã, ci o non-
culturã. Fenomenul îl
poate depãºi pe cel
social, determinat
temporar, putând sã
angajeze o mutaþie
biologicã. Cei care
sunt în non-culturã
acceptã sã rãmânã în
ea pentru cã au o
calitate umanã slabã,
sunt în josul dotãrii
intelectual-afective.
Drept urmare, se vor

selecta ulterior reciproc pentru a
avea copii, îºi vor perpetua
valoarea diminuatã, se va
produce o selecþie naturalã a non-
valorii, în cadrul lor, pentru cã non-
valoarea este aleasã, stimulatã de
cãtre mediu, de cãtre societate.
Dupã cum se va petrece ºi o
selecþie inversã, calitativã, a
eficienþei de astã datã, în mediul
celor care aparþin culturii, care au
fãcut o ºcoala adevãratã, care
sunt creativi etc. S-ar putea sã
asistãm, fãrã a vedea încã
rezultatele în clar, la naºterea a
douã noi „varietãþi“ umane, sau
sub-rase: sub-omul ºi supra-
omul. Sã fi avut Nietzsche
dreptate, ca indicator în
perspectivã?

Paris, 04/06/2008

1 cf. Confucius
2 Pozitivismul lui Auguste Compte

Cela Neamþu
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TEATRU

Festivalul Internaþional Shakespeare

Regele Lear
A VI-a ediþie a Festivalului

I n t e r n a þ i o n a l  d e  Te a t r u
Shakespeare s-a extins, în ultimele
douã ediþii, din pricini financiare
(dar asta nu ar trebui sã-i facã pe
organizatorii bucureºteni sã „uite”
numele lui Emil Boroghinã atunci
cînd este anunþat un eveniment de
o asemenea amploare – la aceastã
orã, cel mai important festival de
teatru din România), ºi în capitalã.
Iniþiat de Emil Boroghinã, fost direc-
tor general al Teatrului Naþional din
Craiova ºi actual director al
festivalului ºi preºedinte al
Fundaþiei William Shakespeare, în
anul 1994 (urmãtoarele ediþii avînd
loc în 1997, 2000, 2003, 2006),
aceastã ediþie a stat sub semnul
„Mari regizori, mari spectacole, mari
teatre ale Europei ºi ale lumii”.  Au
fost invitate spectacole din Marea
Britanie, Lituania, Rusia purtînd
semnãturi prestigioase: Declan
Donnellan (Troilus ºi Cressida),
Eimuntas Nekrošius (Trilogia
Shakespeare: Macbeth, Hamlet,
Othello), Lev Dodin (Regele Lear).
Invitaþi speciali ai festivalului au fost
Peter Brook (Marele Inchizitor dupã
Fraþii Karamazov de Dostoievski)
ºi Robert Wilson (Femeia mãrii text
de Susan Sontag bazat pe piesa
lui H. Ibsen). Silviu Purcãrete a fost
prezent în festival cu spectacolul
Mãsurã pentru mãsurã, Alexandru
Tocilescu cu Eduard al III-lea, Felix
Alexa cu Doi tineri din Verona, la
Opera Naþionalã din Bucureºti, în
zilele festivalului, a avut loc
premiera Macbeth în regia lui
Petricã Ionescu, iar actorul Michael
Pennington, de la Royal
Shakespeare Company, a susþinut
recitalul Nobile William. Au fost
prezenþi critici atît din þarã cît ºi din
Europa: Stanley Wells – editor ge-
neral al Ediþiei Oxford a Operelor
Complete ale lui Shakespeare,
George Banu, profesor la
Universitatea Sorbonne Nouvelle
din Paris, Yun Cheol Kim,
preºedintele AICT, John Elsom,
preºedinte de onoare al AICT,
Michael Vais, secretar general al

AICT, Don Rubin, editor al
Enciclopediei Universale a
Teatrului Mondial Contemporan,
Maria ªevþova, profesor de dramã
ºi arte teatrale la Goldsmiths Col-
lege, University of London.

Spectacolele vizionate fiind douã,
voi face referire la unul dintre ele.

Regele Lear a avut premiera în
martie 2006 la Sankt-Petersburg,
fiind primul spectacol Shakespeare
montat de Lev Dodin.

Pe interpretul lui Lear, Piotr
Semak, l-am mai vãzut în Astrov
din Unchiul Vanea. Metamorfoza
pe care o suferã aici îl face de
nerecunoscut (ceea ce demon-
streazã mãiestria la care ajung
actorii într-o trupã stabilã, cum este
cea a lui Lev Dodin de la Malîi
Teatr). Foarte îmbãtrînit, are
privirea înceþoºatã / neclarã,
vestind parcã orbirea lui Gloucester
precum ºi conºtientizarea propriei
orbiri. Cînd Gloucester (Serghei
Kurîºev) îºi pierde vederea, intrãm
în întuneric. Doar o geanã de
luminã se înfiripã de sub scîndura
scenei, în încercarea de a dez-vãlui
strãfundurile ascunse ale fiinþei, de
a transforma închisoarea din corpul
fizic în libertate absolutã în spiritual.
Actorul va juca toate scenele orbirii
cu pãrul cãzut pe faþã, cu capul
mereu plecat, într-un gest al
smereniei recîºtigate, dar ºi impuse
- funia groasã ce-i înconjoarã gîtul
(ca acelui personaj din teatrul ab-
surd beckettian), îl obligã sã-l
urmeze pe Edgar pe drumul spre
Dover.

Decorul (ºi costumele) în alb-
negru, conceput de David Borovski,
este extrem de simplu. Un zid negru
în fundal, înnegrit parcã de fum,
peste care se încruciºeazã douã
cîte douã, scînduri albe, aminteºte
de stilul castelelor englezeºti,
motivul regãsindu-se ºi pe laturi. O
pianinã în stînga scenei – pianina
Bufonului, scaune din pînzã albã
(chiar ºi un scaun „demiurgic”, de
regizor de film, de pe care Lear îºi

va împãrþi regatul) ºi patru cadre din
lemn, care se rotesc în timpul
spectacolului transformîndu-se, pe
rînd, în încãperi ale castelului, în
coliba lui Tom, în locul procesului,
în celula din temniþa închisorii unde
vor fi închiºi Cordelia ºi Lear ºi, în
cele din urmã, în cavou al familiei
regale.

Simplitatea minimalistã a
decorului lasã loc noilor intepretãri
în relaþiile dintre personaje. Între
Cordelia (Daria Rumyantseva) ºi
surorile ei existã o complicitate
nãscutã din nemulþumirea felului în
care sînt tratate de tatãl lor. Mila lui
Goneril (Elisaveta Boyarskaya) ºi
a lui Regan (Elena Solomonova),
cînd Cordelia este „vîndutã” regelui
Franþei (Igor Ivanov – care poate fi
atît soþ cît ºi tatã al tinerei) – dupã
ce, printr-o îmbrãþiºare s-a sugerat
cã între mezina regelui ºi ducele de
Burgundia ar exista o oarecare
afecþiune, deºi acesta renunþã cu
mare uºurinþã la mîna fetei atunci
cînd aflã  cã „E fiica adoptivã-a urii
mele, / Exilul i l-am dat cu jurãmînt
/ ªi numai un blestem mai are
zestre” (Actul I Scena 1), uscã-
ciunea fiinþei lui ºi dorinþa avidã de
avere fiind foarte bine sugeratã,
actorul (Alexey Zubarev) avînd
toate datele fizice –, este realã. De
altfel, în Lear-ul lui Lev Dodin,
niciunul dintre personaje nu este
numai rãu sau numai bun. Ura lui
Edmund (Vladimir Selejniev), fiul
nelegitim al lui Gloucester, pe care
acesta îl jigneºte îngrozitor, este
oarecum îndreptãþitã, dar în el va
licãri, totuºi, o umbrã de
compasiune, cînd asistã, din
umbrã, cutremurîndu-se, la
pedepsirea tatãlui. Edgar / Tom
(Danila Kozlovski), fiul legitim ºi
iubit al lui Gloucester, nu pare a fi o
întruchipare a perfecþiunii: abia
þinîndu-se pe picioare, dupã vreo
orgie cu droguri ºi multã bãuturã,
este întîmpinat de fratele sãu (între
cei doi actori existînd o asemãnare
fizicã notabilã) cu un sentiment în
care iubirea ºi ura coexistã
deopotrivã. Ca ºi celelalte
personaje, care trec prin purgatoriul
suferinþei ºi Edgar are partea lui de
parcurs spiritual. El se transformã
în Tom Nebunul nu doar pentru cã
fratele sãu a jinduit la poziþia lui, ci
pentru a se purifica de niºte vini
acumulate în timp, odatã cu



123

despuierea de haine, lepãdîndu-ºi
vechile obiceiuri, mînjindu-ºi
goliciunea cu zgura de pe zidul
cetãþii – o biciuire a trupului
pãcãtos. În scena furtunii, care urlã
ºuierãtor pe una din uºile de acces
în salã, Lear îºi sfîºie hainele sale
ºi pe ale însoþitorilor sãi (Kent ºi
Gloucester), doar Bufonul rãmîne
„înveºmîntat” cu resturi ale
costumului sãu de clovn trist:
gulerul alb elisabetan, pãlãria
neagrã de fetru ºi mãnuºile roºii.
Furtuna este potopul bilbic în care
Lear  ar dori ca toatã lumea sã se
scufunde, pentru a scoate istoria
dintr-un context ºi a o introduce în
altul, acest lucru fiind posibil doar
printr-o dezgolire de substanþã ºi
reumplere în alte tipare. Kent ºi
Bufonul îl însoþesc permanent pe
Lear. Kent (Serghei Kozîrev), într-
un gest biblic, spalã picioarele
stãpînului sãu într-un moment de
maximã tensiune – atunci cînd Lear
este alungat de Goneril. Bufonul
(Aleksei Devotcenko) „comen-
teazã” muzical toate acþiunile
iresponsabile ale stãpînului sãu.
Cînd Lear îºi însuºeºte gîndirea
nebunului, acesta dispare brusc din
spectacol.

Mutaþiile pe care Dodin le
opereazã în text – monologul lui
Edmund din Actul I Scena 2:
„Naturã, zeiþa mea! / Doar legilor
tale mã închin!” în scenele de
dragoste „în oglindã” ale lui
Edmund cu Goneril ºi apoi cu
Regan, puse una dupã alta (Actul
IV Scena 2 ºi Actul V scena 1) sau
monologul lui Lear din scena
furtunii „Suflaþi pînã vã spargeþi,
uragane, / Suflã vijelie pînã crãpi”
se suprapune peste monologul din
scena morþii Cordeliei „Urlaþi! Urlaþi!
Urlaþi! Oameni de piatrã / Dac-aº
avea eu ochii, glasul vostru / Le-aº
arunca spre cer, sã crape bolta” – ,
clarificã unele situþii ale piesei,
configurînd o altã intepretare, de o
subtilitate aparte.  Ca ºi scena
fantasmaticã în care cele trei fete,
îmbrãcate în rochii albe eli-
sabetane, cu coafuri sofisticate, se
rotesc în jurul tatãlui lor într-un
menuet hieratic, un dans al
împãcãrii, al fericirii, în timpul cãruia
în ochii lui Piotr Semak strãluceºte
aceeaºi nebunie care a putut fi
sesizatã încã de la început, cînd
Lear ºi-a împãrþit regatul, fapt iniþial

al întregii tragedii, care odatã
declanºatã, mãturã totul în cale.

Iraþionalul pune stãpînire pe
normalitate ºi o tîrãºte în strãfunduri
mocirloase unde „iubirea îºi pierde
flacãra, prieteniile se nãruiesc, fraþii
se dezbinã (...) legãtura dintre
pãrinþi ºi copii s-a frînt (...), fiul se
ridicã împotriva tatãlui, pãrintele
împotriva copilului” (Actul 1 Scena
2).  Iar pianina, fãrã stãpîn, cîntã,
clapele miºcîndu-se, straniu,
singure, în timp ce Lear, într-un
monolog incomplet, spune la final:
„Te rog, desfã-mi nasturele acesta”.
Spectacolul poate sã înceapã ?!

Un asemenea spectacol, ca ºi
întreaga ofertã a festivalului au
demonstrat importanþa covîrºitoare

pe care o are, în teatru, lucrul cu
trupe atent ºi îndelung formate
pentru a ajunge la asemenea
performanþe. Acest festival a fost o
ºansã ºi un model pentru viitorii
practicieni ai scenei.

*
Director al Companiei de la Malîi

Teatr din Sankt-Petersburg, Lev
Dodin este ºi profesor la Academia
de Artã Teatralã din Sankt-Peters-
burg, unde conduce catedra de
regie. Regele Lear este una din
ultimele creaþii ale sale.

Într-un decor minimalist, discret,
imitînd zidul negru, pãrãginit al unui
castel (puterea prãbuºitã a unui
tatã abuziv?), peste care se
încruciºeazã scînduri din brad
formînd cîte un X mare, semn al
nimicului ce este pe cale sã se

insataureze pe mãsurã ce nebunia
ia locul normalitãþii, într-o
sarabandã nebunã de pasiuni
dezlãnþuite în furtuna (vieþii?
naturii?) ce va rupe zãgazurile /
bãierile minþii, rãtãcind ºi
spulberînd. Prefigurarea întregii
poveºti este fãcutã în trãsãturi
simple, austere. Kent aduce în
scenã un scaun ca de regizor
(picioarele au aceeaºi formã de X)
pe care îl plaseazã la buza scenei,
loc al celui care va trasa destine, în
vana dorinþã demiurgicã. Pe cele
trei scaune din pînzã albã, aºezate
la mijloc de scenã, stã Gloucester
încadrat de cei doi fii ai sãi. Toþi
poartã geci albe cu glugã ºi cisme
negre, ca pentru o lungã cãlãtorie.
Nebunul, în costum de bufon, cu

joben, pantaloni pînã la genunchi,
ciorapi în dungi albi cu negru,
poartã mãnuºi roºii - singura patã
de culoare în marea de alb-negru
a decorului ºi costumelor, înmuiate
parcã în sîngele ce va curge nu
peste multã vreme. În stînga
scenei, o pianinã pe care nebunul
va puncta drama lui Lear,
tulburãtoare prin omenescul ei
locurile lor fiind luate apoi de Lear,
încadrat de Goneril ºi Regan, în
picioare, în spatele lui Lear este
Cordelia, ca într-un schimb /
întretãieri de destine. Fotoliul ca de
regizor, cu picioare încruciºate tot
în X, cu spãtarul inscripþionat de un
scris palimpsestic, pus la buza
scenei se aºeazã Lear, care
coboarã prin salã ºi poartã o
cãmaºã din pînzã albã cu dantelã
mãruntã la poale, are pãrul cãrunt,
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lung, prins la spate ºi ºosete
împletite din lînã, ca pentru a-l ocroti
/ apãra de frigul ce va sã vinã. Are
(deja) privirea rãtãcitã, ieºitã parcã
din somn (al raþiunii, oare?). Cu un

gest banal, îºi împarte regatul – trei
foicele de hîrtie cu hãrþile regatului
/ trei fiþuici amãrîte.

Clujul ardea ºi Misirianþu se
pieptãna înainte de a pãºi pe
scenã în seara zilei de 7 mai
2008. Searã memorabilã. Se
pieptãnau (citeºte: se pãruiau) de
zor ºi suporterii celor douã
echipe rivale pe strãzi, înainte ºi
dupã derby-ul care a fãcut din
CFR Cluj campioana din
provincie a fotbalului naþional.
Într-o asemenea zi incendiarã,
istoricã, într-o asemenea ardere
municipalã, nu puteau fi mulþi
spectatori în sala studio a
Naþionalului din oraºul acerbei
confruntãri, oricine îºi poate da
seama de aceastã evidenþã. Aºa
cã Arta lui Sorin Misirianþu
(regizor) ºi a partenerilor lui de
scenã (Dan Chiorean ºi Ruslan
Bârlea) a fost aplaudatã de
puþinele palme ale unor prieteni
ºi colegi, aflaþi de faþã pentru a
vedea ce a ieºit pânã la urmã din
repetatele tentative ale celor trei
de a juca Arta autoarei franceze
Yasmina Reza pe scena
clujeanã. ªi au aplaudat sincer,
îndelung pentru cã au avut ce
aplauda.

Sã-mi fie iertatã neglijenþa de
a scrie titlul piesei aºa cum am
fãcut-o în rândurile de mai sus
pânã acum, dar substantivul
jucatei piese pe scenele
europene apare în consemnãri
ocazionale când articulat, când
nearticulat, ghilimelele iniþiale
puse de autoare pierzându-ºi-le
pe calea succesului. Date fiind
aceste glisãri ale tit lului,
speculaþii prea mari nu se pot
face pornind de aici. Artã sau
pseudo-artã, nu conteazã.
Oricum, despre ceea ce ar putea
fi artã e vorba sau, mai exact,
despre reverberaþiile pe care
aceasta le produce în relaþiile

în acest caz. Cei trei eroi
înfãþiºeazã punctele nevralgice
ale geometricului plan înclinat
spre derivã în care sunt incluse
ºi analizate cu acribie relaþiile
umane din ziua de azi. De aceea
tabloul suspect atârnã deasupra
capetelor celor trei cãutându-ºi
stabilitatea? S-ar putea aici sã fie
o fericitã rezoluþie regizoralã.
Cele mai neînsemnate reacþii sau
consideraþii despre „artã”, despre
partenere, despre cum dau
deoparte fumul de la þigarã,
despre cãsãtoria apropiatã a lui
Yvan pot sta la baza unor iritãri
de moment, transformate în
jigniri ce pot degenera în violenþã.
Spiritele se aprind uºor, omul de
azi e tot mai vulnerabil, mai
susceptibil de tot ce-l înconjoarã
ºi edificiul prieteniei poate ajunge
la fel de uºor sã se clatine ori
chiar sã se prãbuºeascã.

Piesa scrisã de Yasmina Reza
se opreºte aici pe l inia
conflictului. Evidenþiazã
fragil itatea relaþi i lor umane
pornind de la un debuºeu comic
atractiv, fãrã ca eroii sã ajungã
la urã agresivã sau la ambiþia de
a-ºi impune punctul de vedere
prin forþã. Fanii celor douã echipe
clujene, pe strãzi, printre poliþiºti,
au mers mai departe. În acest

context, iatã, arta (plasticã,
teatralã) poate fi ºi un semn de
avertizare, poate o lecþie sau o
revanºã. Revanºa artei.

Regizor: Sorin Misirianþu
Actori: Dan Chiorean, Sorin

Misirianþu, Ruslan Bârlea

Adrian Þion

Eugenia Sarvari

dintre trei prieteni. Ce fel de artã?
Artã modernã, sofisticatã,
nonfigurativã, în orice caz
atractivã pentru dermatologul
Serge din moment ce
achiziþioneazã un tablou în alb cu
o sumã exageratã. Dorinþa lui de
a epata ºi în acest fel va lovi
brusc în relaþiile cu Marc, inginer,
ºi Yvan, vânzãtor într-o
papetãrie. Netrebnicul tablou
adus în locuiþa sa iscã adevãratul
conflict, un conflict de principii din
care are de suferit însãºi
prietenia lor.

Deºi nu are alura unui ins
atins subit de aspiraþi i de
preþiozitate ºi snobism ieftin, cum
cred cã s-ar fi cerut pentru rol,
Dan Chiorean creeazã un Serge
apropiat de tipologia personajelor
maziliene: mic la suflet, dar
prezumþios ºi atent la banii din
cont. Vestimentaþia croitã din
mãtãsuri îl menþine tot la limita
ridicolului. Pe Sorin Misirianþu m-
am sãturat sã-l vãd tot în clasicul
costum bãrbãtesc, când
partenerele îºi puneau bigudiuri,
semn al clasei de mijloc din care
face parte inginerul Marc. Poate
cã acesta (costumul) îi subliniazã
mai bine conservatorismul ºi ca
atare ar trebui sã-l accept. Un joc
mai nuanþat se impunea, totuºi.
Cel mai potrivit în rol a fost
Ruslan Bârlea. Yvan este un
copil modest, uºor naiv, cu  bun
simþ, cald, apropiat, care ºi
reuºeºte aplanarea conflictului
dintre firile prea înfierbântate ale
celor doi.

Sã revenim la cifra trei.
Ecuaþia pusã în piesã e extrem
de simplã. Trei puncte sunt
necesare pentru a determina un
plan. Planul tabloului problematic ª

Ciorovaiala pentru
Arta moderna

((

(
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Un studiu vizual al
dialecticii privirii

Expoziþia de caligrafie japonezã
Închipuirile vântului, deschisã la
Muzeul de Artã Cluj-Napoca, în
perioada 23 aprilie-31 mai 2008,
reprezintã, în primul rând, o
interogaþie asupra sensului privirii.
Aceastã interogaþie implicitã se
dezvãluie graþie dublei vocaþii a
autoarei, Rodica Frenþiu, profesor
universitar la Facultatea de Litere a
Universitãþii „Babeº-Bolyai” din  Cluj-
Napoca. Este vorba, pe de o parte,
despre talentul caligrafierii
ideogramelor japoneze, iar, pe de
altã parte, despre bogatele sale
cunoºtinþe de limbã ºi literaturã
japonezã, care i-au adus
recunoaºtere la nivel internaþional.
Menþionãm, în acest sens,
specializãrile la Université Libre de
Bruxelles, la Faculty of Cross-Cul-
tural Studies-Kobe University-
Japonia, la Showa University din
Tokio, precum ºi câteva dintre
publicaþiile de artã ale autoarei
expoziþiei: Haiku ºi caligrame,
Imagini-cuvinte în miºcare.
Caligrafia japonezã, Speriat din vis
de vântul hoinar... Studii de
semioticã a culturii ºi poeticã
japonezã, Caligrafia japonezã.
Metamorfozele liniei. Printre cele
mai reprezentative expoziþii ale
Rodicãi Frenþiu menþionãm cele
douã expoziþii colective din Japonia:
prima la Muzeul de Artã Hyogo din
Kobe (2002) ºi a doua la Japanese
Language Institute, Kansai- Osaka
(2003); dupã acestea, au urmat
douã expoziþii personale realizate la
Muzeul de Artã din Cluj-Napoca, în
2004, expoziþia Imagini în miºcare.
Caligrafia japonezã, iar în 2006,
Caligrafia japonezã. Metamorfozele
liniei.

Consideratã de autoarea însãºi
drept cea mai realizatã expoziþie
personalã de pânã acum,
Închipuirile vântului este varianta
extinsã a expoziþiei din 2007 de la
Tokio (Kaze monogatari, The Japan
Foundation) ºi este alcãtuitã, în cea
mai mare parte, din lucrãri recente,
neexpuse pânã acum. Ineditul
demersului propus constã în faptul

cã, dacã pânã acum, Rodica Frenþiu
a utilizat cu precãdere trei dintre
stilurile scrierii japoneze, de aceastã
datã a fãcut recurs la toate cele cinci
tipuri de scriere japonezã (tensho,
reisho, sôsho, kaisho, gyôsho). În
acelaºi timp, Rodica Frenþiu
reuneºte tipurile  tradiþionale de
scriere cu tipurile de scriere cele mai
moderne.

Potrivit declaraþiei autoarei,
metafora „închipuirile vântului”
reuneºte toate aceste tipuri
caligrafice sub semnul concepþiei
animiste specific japoneze: conform
acesteia, o „respiraþie” proprie
elementului suprauman emanã de
pretutindeni, pentru a pune în
miºcare succesiunea anotimpurilor
ºi a vieþii umane (pânã ºi caligrafia
pare sã aibã un sens divin, în lucrãri
precum Drumul artei e drumul lui
Buddha). În felul acesta, metafora
„închipuirile vântului” funcþioneazã
ca un cod de interpretare a
ideogramelor caligrafiate.

Ca privitori europeni, însã, nu
trebuie sã uitãm cã avem de-a face
cu stilizãri ale vizualitãþii ºi vizualizãrii
contingentului duse pânã la
identificarea lor cu sensibilitatea
inconfundabilã a autoarei (sugeratã
în Floarea de cireº). Tocmai aceastã
întâlnire dintre stilizarea
contingentului ºi sensibilitatea
autoarei configureazã structura unei
opere care are, în acelaºi timp,
valoare de studiu, dar ºi de creaþie
(evocatoare în acest sens este
lucrarea Sutra(fragment)/Nimicul,
neantul). De altfel, distanþa dintre
caligraful debutant ºi acela iniþiat se
mãsoarã ºi prin evoluþia de la
reprezentare la expresie. În aceastã
direcþie, se exprimã ºi majoritatea
provocãrilor adresate privirii
occidentalului. Percepþia acestuia
trebuie sã se adapteze modalitãþii
în care lungimea liniilor trasate cu
pensula, precum ºi aºa-numita
„densitate de negru” capteazã ideea
de timp ºi o comenteazã. În acelaºi
timp, percepþia acestuia trebuie sã
se adapteze relaþiilor dintre liniile
care contureazã ºi animã spaþiul;

cãci, în vreme ce în mentalitatea
europeanã albul e considerat a fi un
spaþiu în aºteptare, care se cere a fi
umplut, pentru caligraful japonez,
acelaºi spaþiu este plin, iar rolul
caligrafiei este doar acela de a-l
dinamiza prin miºcãrile penelului.
Dacã în compoziþiile occidentale
simetria reprezintã o modalitate de
echilibrare, în caligrafia japonezã,
una dintre cele mai utilizate
modalitãþi de echilibrare este aºa-
numita „linie uscatã”, care ne
permite sa întrevedem albul
spaþiului (în lucrãri ca: Dansul
cocorului; În trunchiul uscat s-a ivit
o floare; Gând, sentiment; Adie
vântul dinspre cel drag).

Toate aceste particularitãþi
configureazã o dialecticã a privirii
receptorului european, pe de o
parte, ºi o privire a receptorului
extrem-oriental, pe de altã parte.
Astfel, dacã primului îi este specific
drumul de la imagine la concept,
celui de-al doilea, în schimb, îi este
specific drumul invers, acela de la
concept la imagine.

Prin urmare, putem spune cã,
deºi au un corespondent grafic stan-
dard, imaginile pe care ni le propune
caligrafia japonezã asumã rolul unui
complex simbolic conotativ, care ne
oferã multiple sensuri ºi posibilitãþi
de interpretare. În acelaºi timp,
aceste imagini configureazã un
spaþiu-timp rupt de linearitatea ºi
irepetabilitatea determinismului de
tip cauzã-efect. De aceea, imaginile
ideogramelor caligrafiate îi propun
privirii un sistem al repetiþiilor în care
fiecare element plastic participã la
constituirea semnificaþiei finale. Mai
mult decât atât, elementele plastice
par interºanjabile, astfel încât
privirea are libertatea de a-i conferi
fiecãrui fragment rolul principal.

Apreciem cã, din perspectiva
problematicii „expunerii” culturilor,
Rodica Frenþiu a dovedit o
echilibratã dozare a discursului
expoziþional. Evitând atât o viziune
expoziþionalã a diferenþierii (care ar
fi accentuat componenta exoticã),
cât ºi o viziune expoziþionalã a
asimilãrii (care ar fi putut anexa
uneori cultura pe calea analogiilor
prea evidente), Rodica Frenþiu a
reuºit sã valorizeze exemplar
mesajul profund al lucrãrilor sale de
artã contemporanã.

Dan Breaz
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Spre finele secolului trecut,
susþinusem un spectacol de jazz-
poetry pe scena Teatrului Naþional
din Oradea. Polimorful grup
Jazzographics s’a înfãþiºat atunci
în urmãtoarea formulã: Alan
Tomlinson/trombon, Harry Tavitian/
pian, Mario Florescu/percuþie, Livia
Tulbure/improvizaþii coreografice ºi
subsemnatul/poeme. Recitalul
fusese programat în încheierea
Zilelor literare româno-britanice,
organizate sub egida British Coun-
cil, dar sponsorizate cu ge-
nerozitate de cãtre Comitetul de
Culturã bihorean. La conducerea
acestuia se afla pe atunci omul
potrivit: poetul de vocaþie,
redactorul-ºef al revistei Familia,
omul în toatã puterea cuvântului,
Ioan Moldovan (cu care avusesem
ºi privilegiul de a fi coleg în redacþia
Echinox). Nu pot trece cu vederea
cã, pentru aducerea de la Londra
a magicianului trombonului Alan
Tomlinson, „conspiraserã” inte-
lectuali altruiºti de calibrul unor Irina
Horea, Romulus Bucur ºi Liviu
Bleoca, iar printre  spectatori se afla
ºi inefabila Adina Dabija... Din
atmosfera exaltatã a acelor zile ºi
nopþi mi-l amintesc, înceþoºat, ºi pe
un Orãdean realmente interesat de
cele ce se petrecuserã pe scenã.

Ei bine, iatã cã – dupã un
deceniu de la cele întâmplate
atunci – ajunsei, finalmente, sã
vizitez pentru prima datã urbea lui
Gaudí. Inevitabil, m’am îmbolnãvit
de ºarmul Barcelonei (la fel ca în
toate ocaziile similare, mi-am
repetat cât de injustã este viaþa cu
cei cãrora le interzice –  nu sã
locuiascã în, dar mãcar sã vadã –
minuni precum Lisabona, Praga,
Rio de Janeiro, Cluj, Stockholm,
Dubrovnik, Roma, Salzburg,
Istanbul, Kotor, Sighiºoara,
Lugano...)  Tocmai evaluam
gradele de rudenie dintre „circuitul
art nouveau” barcelonez ºi
fermecãtoarea concentrare
Jugendstil din capitala judeþului
Bihor, când mi-a parvenit un mesaj
prin internet: „Stimate Domn, Am
primit adresa Dvs. de la bunul meu
amic Victor Andries... Cu amintirea

plãcuta a serii cu multã muzicã de
jazz ºi poezie pe care aþi susþinut-
o acum câþiva ani la Oradea, îmi
permit sã vã mulþumesc ºi sã vã
felicit pentru ceea ce faceþi.(...)
Dati-mi voie sã vã cer pãrerea în
legaturã cu unele materiale în care
mã chinuie talentul...le gãsiþi
ataºate...”

Semnat: nimeni altul decât
Orãdeanul sus-amintit (de fapt:
Attila Daika, pe care îl mai
revãzusem între timp, sporadic ºi
fugitiv, la câteva festivaluri de jazz).
Realitatea e cã – prin acurateþea
estimãrilor ºi pregnanþa stilisticã –
ambele cronici de concert pe care
mi le-a expediat sunt demne de a
figura în paginile Jazz Context (din
raþiuni de spaþiu tipografic, v’o ofer
deocamdatã doar pe prima).

 JAZZ CONTEXT Iatã, aºadar, cum se leagã
lucrurile în domeniul ce face
obiectul rubricii J.C.: Oradea –
Barcelona – Lisabona – Cluj. Pânã
la urmã, sintagma pe care o
concepusem drept titlu pentru un
poem al volumului Jazzografii
pentru îmblânzit saxofoniste îºi
menþine valabilitatea ºi în cazul
acestui nou happening existenþial:
Fluidul jazzistic faciliteazã întâlnirile
dintre oameni. Încã mai mult: scriu
rândurile de faþã sub impresia
fulminantelor recitaluri date de
cvartetul de coarde ConTempo
(Bogdan Sofei/vioarã, Ingrid Nicola/
vioarã, Andreea Banciu/violã,
Adrian Mantu/violoncel) în
organizarea Institutului Cultural
Român din Lisabona. La urma
urmei, aº putea zice cã entuziastele
comentarii ale lui Daika referitoare
la Kronos String Quartet sunt
consonante cu impresiile stârnite
de ConTempo la Lisabona. Ce
fastã întâlnire peste spaþii ºi timp!

Virgil Mihaiu

„„„„„KKKKKrrrrronos quaronos quaronos quaronos quaronos quartet“tet“tet“tet“tet“
ccccc ââââântn tn tn tn t ââââând  l a  Budapes t a ,  7  no i embr i e  2007nd  l a  Budapes t a ,  7  no i embr i e  2007nd  l a  Budapes t a ,  7  no i embr i e  2007nd  l a  Budapes t a ,  7  no i embr i e  2007nd  l a  Budapes t a ,  7  no i embr i e  2007

„Avem timp pentru toate…Nu
avem timp pentru puþinã tandreþe.
Când sã o facem ºi pe asta,
murim.” (O. Paler)

Se spune cã la început a fost
cuvântul. Înainte de cuvânt au fost însã
sunetele. Iar sunetele au dat naºtere
muzicii. Acum 10-12 ani, când am auzit

de ei prima datã m-a marcat în primul
rând cuvântul care-i defineºte. În voalul
diafan al misterului rezidã forþa, nu-i
aºa? Magia necunoscutului, chiar din
viitorul apropiat, sau din trecutul mitic,
se regãseºte printre acordurile acestei
adevãrate instituþii de culturã muzicalã,
care ºi-a pus titulatura acum aproape

35 de ani, dupã numele celui mai tânãr
dintre Titani, Stãpânul Timpului…

Discernãmântul avut la botez, în
cazul marilor grupuri, mi se pare
întotdeauna esenþial ºi deloc
întâmplãtor. Se pune, din start, o
amprentã care va transcende din
compoziþii. În cazul acestei formaþii
americane (britanic de elegantã în
apariþie!), potrivirea aproape „cronicã”
a numelui cu creaþia nu o vãd prin
similitudini mitologice: detronarea
tatãlui, devorarea copiilor nou-nãscuþi
etc., ci mai degrabã prin lupta titanicã
dusã împotriva ieftinului ºi facilului. Un
„rãzboi sonor”, în care, ca ascultãtor,
dacã pierzi eºti ºi ieºi cu adevãrat
învingãtor! Pentru cã te-ai lãsat cucerit
de arcul peste timp al valorii acestui
cvartet, considerat de mulþi ca fiind cel
mai revoluþionar printre clasici, teribil
de prolific (aproape 30 de albume),
uluitor de original ºi, tocmai din
aceastã cauzã, incredibil de divers, de
nuanþat în exprimare ºi în orientare.

Concertul din ziua „Marii Revoluþii
Socialiste din Octombrie” nu a fost,
nicidecum, o lecþie de istorie întârziatã.
Cu atât mai mult însã, una de geografie
contemporanã. Dacã National Geo-
graphic ar avea un supliment muzical,
n’aº fi surprins ca pe CD-ul însoþitor sã
aparã numele lor. Geografie muzicalã

KronosQuartet, 2005
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atemporalã. Un ghidaj pe coardele
instrumentelor ºi spre cele sensibile
ale sufletului, având ca puncte de
oprire Vietnamul exotic, tãrâmul
bãºtinaºilor canadieni, þinutul Raga-
urilor indiene ºi zonele ºlagãrelor
bollywoodiene. Mai sunt escale ºi în
zona cânturilor arhaice ale
etiopienilor, azerilor, uzbecilor sau

kazahilor, iar pentru amatorii de
ciudãþenii se pot face rezervãri de lux
la întâlnirile cu rockul industrial
german ºi fantasy movie-ul
american. Totul în douã acte, într’o
abordare non-conformistã, de fapt
tipicã din partea poate celui mai
cunoscut cvartet de muzicã de
camerã al lumii, fondat la San Fran-
cisco, de unde au ºi sosit direct la
Budapesta. Odatã cu apariþia
Kronos-ului, s’a intrat într’o nouã erã
a cvartetelor; o erã în care, cu
hotãrâre, îl pot include ºi pe
Alexander Bãlãnescu, a cãrui
deschidere ºi apropiere de filonul
popular sunt evidente. Poate
chemarea principalã a unor astfel de
artiºti e sã ne arate bogãþia ºi
diversitatea modalitãþilor de
exprimare cameralã. E libertatea ce
îþi induce originalitatea. Muzicã de
facturã clasicã, tratatã ºi interpretatã
neclasic, cu o atitudine de buldozer
dantelat de Bruxelles (pentru care,
slavã Domnului, nu e nevoie de
alegeri!), capabil însã sã zdruncine
pânã la temelii zidul prejudecãþilor de
care ne lãsãm, adesea, înconjuraþi.
Stop graniþelor spirituale ºi culturale
artificiale! Arta are prioritate! Gata cu
viaductele ce urcã în turnurile de
fildeº ale bogãtaºilor „discreþi”! Se pot
produce joncþiuni ºi întâlniri creative
ºi cu compozitorii africani sau chinezi.
Apropierea de Zappa, colaborãrile cu
Meredith Monk sau Leroy Jenkins,
ne demonstreazã calm cã pentru cei
patru californieni rockul nu e o hainã
de piele cu franjuri, pe care sã o
poarte trendy-fancy la o ieºire
nocturnã, ci o limbã maternã
cotidianã. Când Kronos interpreteazã
Traveling Birds a lui Sigur Ros, efectul

este catarctic! Minunea sfârºitului de
mileniu, Apocalyptica, cu prelucrãrile
incitante dupã Metallica ºi Slayer,
pare un biet pilaf cu lapte pe lângã
betonul armat de cei patru
„molipsitori”.

Minunat e ºi faptul cã aceastã
grupare ºi-a axat atenþia pe
compozitori în exclusivitate ai
secolului XX. Însã, nu doar din zona
muzicii culte. Maeºtrii lor se numesc:
Webern, Stravinsky, Shostakovich,
Cage, Boulez, Schoenberg, Alban
Berg, Ligeti, Ornette Coleman, John
Zorn ºi Phillip Glass. Peste 450 de
compoziþii, din care s’au ales cele 20
ale unei seri aºteptate de public cu
inima înveºmântatã în straie de
sãrbãtoare.

Sarangi, garmon (acordeon azer),
tabla lui Zakir Hussein (care s’a auzit
în play-back), koboz, cheng, sunt
doar câteva dintre instrumentele rare,
prezente cu o ambiþie decentã pe
albumele Kronos Quartet. Sunt
aduse astfel în orizontul nostru sonor

popoare ºi culturi pe care cei patru
muzicieni le-au „vânat” cu o pasiune
mai mult decât admirabilã. Ceea ce
a rezultat, festinul auditiv, „kroniile”,
au fost depline, înãlþãtoare ºi
tulburãtoare. Voiajul a trecut peste
podul fonic nubian dintre Africa ºi
Orientul Apropiat, survolând o
compoziþie epic-declamativã ce
evocã pregãtirea spiritualã a
rãzboinicilor egipteni; fãcând un
popas meditativ sugerat de
schimbarea naturii odatã cu
anotimpurile; trecând prin sunetele
vieþii moderne, regãsite, alãturi de
cele tradiþionale, în muzica inuiþilor;
aflându-ºi punctul terminus în
mariajul dintre muzica clasicã ºi
popularã indianã cu swingul, rock-ul

psihedelic, cancan-ul, mariachi-ul ºi
muzica de circ. Urmele acestor
cãutãri s-au regãsit în playlist-ul
acelei seri a „Domnilor Timpului”. Ca
un cãutãtor de momente unice, am
degustat cu candoare „doina”
constituitã într’o plecãciune plinã de
fantezie gipsy, în faþa „tarafului de
haiduci”. Pasajul de dinainte de
pauzã din coloana filmului regizat de
Darren Aronofsky „The Fountain” e
acel gen de compoziþie care îþi
schimbã privirea ºi, implicit, lumea
interioarã… În ceea ce priveºte bis-
urile, surprinzãtor-fireºti, mi-au plãcut
ºi prezentãrile, din care a reieºi cã
aceºti „more than jazz-tlemani” nu pot
concepe o lume fãrã imnul þãrii lor, în
varianta woodstockianã a primului
om care dorea sã compunã blues pe
Venus… Totul transmis într’un
scherzando contagios.

Pentru a simþi mireasma
„duminicii sumbre” nu e nevoie nici
de o nereuºitã la pariuri, nici de re-
ferendum sau parlamentare. E
suficient sã vi-i închipuiþi pe cei ce în
perioada prohibiþiei americane
sãreau pe fereastrã … iar jos îi
aºtepta eternitatea! Cam aceasta e
ºi soarta muzicii realizate de Kronos
Quartet. Dacã i-am cãuta pe un iwiw
imaginar, pe care sã se afle
compozitorii ºi interpreþii muzicii
contemporane, ca ochiuri în plasa
mondialã, am descoperi cã ei au mai
mulþi cunoscuþi decât alþii. Evident, nu
se mândresc cu statisticile (deºi
cifrele impun respect), ci cu
intensitatea ºi potenþialul acestor
legãturi inter-umane. Deoarece,
sincer, nu cred cã existã o intimitate
artisticã mai pronunþatã între un
compozitor ºi un interpret decât
aceea manifestã atunci când se
cântã lucrãri cerute, sau chiar
inspirate de cãtre cei de pe scenã.

Nu pot decât sã le doresc celor
interesaþi sã-ºi gãseascã timp, bani
ºi dispoziþia necesarã pentru a se
întâlni cu aceºti oaspeþi regali (trecuþi
prin mai toate sãlile importante ale
lumii, în rândul cãrora intrã, cu
demnitate, ºi cea purtând numele lui
Béla Bartók), capabili sã ofere o
cãlãtorie în jurul lumii, într-un timp
de aproape o mie de ori mai scurt
decât cel necesar eroilor lui Jules
Verne. O intersecþie în timp ºi spaþiu
cu acest grup, chiar dacã baza de
pornire nu va fi muzica popoarelor,
e un eveniment ºi un motiv de
bucurie.

JinHiKim Komungo. Kronos 1992
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