
9 7 7 1 5 8 4 9 2 9 0 0 1

I S S N  1 5 8 4 - 9 2 9 5

Director Daniel CORBU





 1
pagina

REVISTA FEED BACK                                                             nr. 1-2/ ianuarie-februarie 2014                                                     

editorial

Cine-şi mai aminteşte azi proiectul globalităţii ideale 
al lui Matthew Arbold din secolul al XIX-lea, preluat şi 
propagat acum vreo şaizeci de ani de T.S. Eliot, cel care 
considera cultura un liant al naţiunilor şi visa la un sincro-
nism mondial? Dar ne amintim în mod sigur de teoretici-
anul Wellberg care, într-un studiu din 1985, descoperea în 
experimentul postmodern, care cuprinde şi pârghiile glo-
balizării, o dimensiune politică ireductibilă. Globalizarea, 
această utopie postmodernă bazată pe internaţionalizarea 
schimburilor şi a producţiei, se bazează pe dominaţia mul-
tinaţională, pe interacţiunea zonelor de influenţă. Naşterea 
societăţii civile globale afectează, desigur, identitatea cul-
turală şi spirituală a statelor, în special a celor mici, din 
care facem parte. Sloganul acestui „socialism planetar” 
este înfricoşător: „Bogăţie fără naţiuni şi naţiuni fără bogă-
ţie”, prevedea Karl Popper.

Notez ceea ce spunea poetul Kahlil Gibran în Profetul: 
„Vai de poporul al cărui conducător este asemenea vulpii, 
al cărui filosof e jongleur, a cărui artă este cârpeală şi mai-
muţăreală!” Transcriu aceste cuvinte plin de mâhnire, în 
editorialul unei reviste literare, de cultură, într-o ţară euro-
peană, România, într-un timp de declarată criză generală: 
economică, politică şi mai ales morală. După evenimentele 
ultimilor ani, România s-a golit de conţinut. Noţiuni ca 
acelea de muncă, cinste, fairplay, patriotism s-au pierdut în 
nesfârşita tranziţie. Între timp, industria vândută sau dis-
trusă, bogăţiile subsolice oferite pe tavă, materia cenuşie 
românească, specialiştii formaţi în şcolile noastre plecaţi 
spre alte zări de farmec pline, transformaţi într-o piaţă de 
desfacere, am devenit o gubernie cenuşie, o colonie con-
dusă de la Înalta Poartă. Astfel, negociatori ai Comunităţii 
europene, consilieri sau consilieri ai consilierilor europeni 
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ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filosofie. Eminescu 
vorbea acum vreo sută treizeci de ani de „scurgerea sistema-
tică de stârpituri şi faliţi în şesul Ţării Româneşti (...) o luptă 
comună, la care tot neamul românesc ia parte (...) cucerind buca-
tă cu bucată, bunurile naţionale”. Turnătorii la această nouă 
Înaltă Poartă s-au înmulţit. Dar, cum spunea cândva tot 
bunul Eminescu, „boala trădătorilor interesului naţional e 
veche la clasa politică valahă”. Sunt tot cei care au instituit 
neseriozitatea românească, aparenţa, falsul, caricatura vieţii 
adevărate. Raportând totul la nivel individual, spunem, fără 
a greşi, că societatea de consum a modificat nu numai gân-
direa, pârâtul capitalism românesc, a schimbat caractere. 
Aşa încât, vorba lui N. Bacalbaşa din Trilogia Mării: „Dintr-
un om poţi face un marinar, dar dintr-un marinar nu mai 
poţi face om”. Pe scurt, dintr-un om al postmodernităţii nu 
mai poţi face om. Individul este în această perioadă pentru 
sine şi nu în sine, golindu-se astfel de substanţă.

Oare nu se mai poate nimic schimba? Nu ne luăm în 
serios, nu-i luăm nici pe alţii. Trăncăneala, marea trăncă-
neală, cum ar spune Caragiale, caracterizează viaţa publică 
românească. Vorbiri/vorbituri care dau impresia că mută 
munţii din loc sunt, de fapt, băşici de spumă “într-un secol 
de nimic”. Deplinul gol al promisiunilor electorale şi mai 
departe: Instabilitate, Nehotărâre, Oboseală. Legi schimbate şi 
nerespectate, justiţie politizată, superficialitate şi neseriozi-
tate. Ce s-a schimbat în noua democraţie românească faţă 
de constatarea lui Gr. T. Popa din Însemnări ieşene, în 1936: 
„Azi apărem ca un popor cu o energie nervoasă scăzută, 
care nu se poate aplica susţinut pe nici o ramură de activi-
tate. De aceea, lăsând la o parte excepţiile, suntem neserioşi 
şi nestatornici”.

Timpuri grele. De criză acută. Când cultura, care e 
chiar blazonul unui popor, nu mai constituie o preocupare. 
Piedestalele culturii au fost ocupate de mediocrităţile culti-
vate, cărora le poţi observa lejer viclenia, calculul meschin, 
vânzarea prietenilor, filosofia avantajului propriu, poza ali-
anţei subite cu sinele şi frumosul. A fi naţionalist în aceste 
timpuri, a declara că iubeşti valorile naţionale dobândite în 
timp sau că patriotismul e absolut necesar pentru identi-
tatea noastră, înseamnă a te expune consideraţiilor că eşti 
nebun şi eşti ridicol. Nimic nu opreşte declinul. Nu se-arată 
în nici un fel zorii unui pragmatism luminat.

Aceste cuvinte mâhnite, despre declinul cultural româ-
nesc, fără nici une promesse du bonheur, deşi mi-i dat să ştiu 
că speranţa este apanajul îngrijoraţilor şi disperaţilor.

Daniel CORBU
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Se împlinesc 155 de ani de la Mica 
Unire. Un prim pas spre constituirea statu-
lui român. Cu zbucium, romantism, diplo-
maţie şi oarece noroc.

Privind raţional faptele a fost un pro-
ces firesc în contextul Revoluţiei de la 1848, 
care descătuşase energiile popoarelor euro-
pene. Reformele declanşate în multe ţări 
dădeau mari speranţe, tuturor, spre mai 
bine. Trimiterea feciorilor din Moldova şi 
Ţara Românească la studii în străinătate 
începuse să dea roade.

Imperiul Otoman îşi trăia ultimele 
zile. Legăturile principatelor române cu 
Poarta fiind mai mult simbolice. De această 
situaţie a profitat ţarul Alexandru I.

După înfrângerea armatelor otoma-
ne la Ruse şi Slobozia, în 1811, ţarul face 
propunerea ca principatele, cu acceptul lui 
Napoleon Bonaparte (Tratatul de la Tilsit din 
1807), să se alipească „pe veci la Imperiul 
Rus, cu oraşele, cetăţile şi satele, cu locui-
torii acestora de ambele sexe şi cu averea 
lor”, specificându-se că „fluviul Dunărea 
va fi de acum înainte graniţa dintre cele 
două Imperii”.

În cazul victoriei ruşilor.
În cele din urmă, Rusia se decla-

ră mulţumită doar cu ocuparea teritoriu-
lui Principatului Moldovei dintre Siret şi 
Nistru. „Tratatul de pace” a fost semnat 
pe 16 mai 1812 la Bucureşti. „În hanul agen-
tului secret Manuc Bei.” Imperiul Otoman 
vindea Imperiului Rus un teritoriu, care 
nu era al lui, de 45.630 km², cu 482.630 de 
locuitori, 5 cetăţi, 17 oraşe şi 695 de sate, 
(recensământ 1817). Au intrat, cu japca, 

în componenţa Imperiului Rus ţinuturile 
Hotin, Orhei, Soroca, Lăpuşna, Greceni, 
Hotărniceni, Codru, Tighina, Cârligătura, 
Fălciu, partea răsăriteană a ţinutului Iaşilor 
şi Bugeacul. Autorităţile ţariste au reorga-
nizat, în 1813, gubernia Basarabia ce a fost 
supusă unei rusificări intensive.

Aşadar, actul de anexare a Basarabiei 
de către Imperiul Ţarist a fost unul fraudu-
los. Furtul s-a făcut cu încălcarea tuturor 
tratatelor în vigoare şi a dreptului interna-
ţional de atunci.  Moldova nu era provincie 
turcă.

În multe tratate bilaterale, începând 
cu secolul XVI, se menţiona, negru pe alb, 
că Ţara Moldovei este un stat liber. Astfel, 
otomanii suzerani nu aveau dreptul să 
anexeze, să ocupe sau să cedeze acest stat. 
A fost un act criminal, un rapt care venea, 
repet, în totală contradicţie cu practica 
internaţională.

Atunci, străvechiul principat al 
Moldovei lui Ştefan cel Mare a fost destruc-
turat. După ce pierduse, deja, Bucovina în 
1774, când domnitorul fanariot (sic !) 
Grigore Ghica al III-lea a fost asasinat pen-
tru că s-a împotrivit cotropirii Bucovinei de 
către austrieci. Azi, cine îşi mai aminteşte ?

În acei ani, însă, amintirile despre cotro-
pirea unei părţi importante a Principatului 
Moldovei de către Imperiul Ţarist erau 
foarte proaspete. Era absolut normal ca 
înainte de Revoluţia de la 1848 să existe un 
curent proeuropean tot mai puternic, care 
lucra pentru Independenţă şi ieşirea de sub 
tot felul de tutele. Rusă, otomană, austriacă 
...

Sergiu GĂBUREAC

De la
UNIRE

la
REUNIRE

(gânduri de ianuarie)
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Realizarea unirii celor două principa-
te româneşti (1959) şi constituirea statului 
România (1862), a dat noi impulsuri spre 
realizarea deplină a independenţei în 1877. 

Datorită curajului şi lucidităţii dom-
nitorului Alexandru Ioan Cuza şi a echi-
pei sale de patrioţi, pachetul de reforme 
de inspiraţie europeană începe să fie pus 
în aplicare. Cu toate riscurile asumate şi 
cunoscute. Un mare merit revine, fără îndo-
ială, şi succesorului său, regele Carol I, care 
a desăvârşit modernizarea României.

Apogeul întregirii ţării (295.641 km2), 
are loc în decembrie 1918, când întreg popo-
rul român se afla, pentru prima dată, după 
multe secole, între graniţele sale fireşti. 
Adevăr greu de recunoscut şi-n ziua de azi, 
de cei care au râvnit şi râvnesc la teritoriul 
hărăzit de Dumnezeu acestui neam, urmaş 
al dacilor, romanilor şi tuturor migratori-
lor, care   s-au tot vânturat până la consti-
tuirea principatelor româneşti: Moldova, 
Ţara Românească şi Ardealul. Sintagma 

România Mare = România Întregită a fost 
folosită abia după Tratatul de la Versailles din 
1920 până în 1940.

Urmare a Pactului Ribbentrop-
Molotov (1939), aşa zişii protectori ai 
României o hărtănesc în secret. S-a ajuns 
până acolo încât şi teritorii neprevăzute în 
pacte să fie înghiţite de lăcomia stalinistă. 
Vezi ţinutul Herţa. Se ştie că actul marii 
trădări s-a semnat la Yalta, unde ţări, majo-
ritatea regate ale Europei Centrale şi de Est 
au fost vândute colonizatorilor sovietici 
pentru un experiment, care a falimentat în 
1989.

A urmat, în regie internaţiona-
lă, Revoluţia din Europa de Est.

Curg ani ai marilor speranţe. Multe 
împlinite, în ţările scăpate de ciuma comu-
nismului. Numai la noi scenariul s-a gri-
pat. 1990 a fost anul ratărilor incredibile. 
Inclusiv pentru revenirea teritoriilor răpite 
prin pactele Ribbentrop-Molotov şi Yalta. 
Toţi românii am fost vinovaţi. Atât pe o 
parte cât şi pe cealaltă parte a Prutului. 
N-am mişcat, oficial, niciun deget la răz-
boiul din zona transnistreană. Am marşat, 
ulterior, la tot felul de poduri de flori. De 
fapt şmecherii iliesciene / sneguriste de  
temporizare a elanului naţional. Cu ordin 
de la Moscova !?!

Ţin minte o manifestare entuziastă, 
una din multe altele, la Piatra-Neamţ, a 
Asociaţiei Două lacrimi gemene, când poetul 
Dabija ne spunea că reunirea va veni, unde-
va, prin 2007.

Iar timpul a trecut, pierzându-ne între 
Zăvoranca şi Bianca !

Paradoxal, însă, sentimentul aparte-
nenţei la un singur popor s-a amplificat. 
Pe ambele maluri. Fără exaltări şi fără 
naţionalisme desuete. Cu paşi concreţi. 
Economici şi politici.

Sunt tot mai multe semne că ora 
reîntregirii neamului românesc se apropie. 
Contextul regional este tot mai favorabil. 
Pentru asta, noi, poporul român, fiecare 
dintre noi să ne implicăm responsabil !

Centenarul României Mari bate la 
uşă!

Să arătăm, tuturor, că nu a fost doar 
un vis frumos !

Unirea face puterea !
Toate bune !
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CHEMARE

Demon al existentei mele!
Fugind de tine, mă aflu tot aici..
Oh gânduri ! 
Părăsiţi-mi odată mintea bolnava
De frământări lumeşti.
Daţi-mi un nume !
Daţi-mi un cânt!
Daţi-mi un suflet ! un veac, pe pământ
Şi-n schimb, vă voi lăsa iubirea. 

PIERDUT ÎN TINE

Caut cu disperare 
Ieşirea din tine-dragostea mea
Dar lanţurile sunt atât de strânse
Încât inima se zbate sa-mi spargă pieptul
Trupu-mi înfiorat de amintiri
Fredonează ale tale cânturi
Iar mintea-mi orchestrează strigatele
Ascult ale ei monologuri, rugăminţi, 

singurătăţi.
Şi stau, şi plouă. 

RUGA

Cerule da-mi alte brate 
Sa pot pierde tot ce iubesc
Sa pot cauta orbeste tot ce-mi doresc
Sa-mi eliberez fiinta de lanturile sortii
Sa-mi ridic bratele spre cer si sa spun
Departe-mi sunt chinurile mortii !
      
DOR
 
Iubirea aceasta imi consuma fiecare suflare
Fara voie ai pasit in sufletu-mi gol
E plin de tine, Dor
Iar daca sa pleci in seara asta ai vrea
Cheia cu tine-n eternitate vei lua
                              
RANA DESCHISĂ

De ce nu e plâns ?
De ce sufletu-mi moare în şoaptă ?
De ce vă plecaţi cu toţii pe aceeaşi rană ?
Spuneţi-mi, voi, trecătorilor
Şi adăpostiţi-mă pe veci
Într-un cenuşar.                 

Greta Maria NICOLAU

Debut
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* * *

De atâtea griji
Mamei i-a mai rămas
doar un fir de păr alb
pe cămaşa tatei.

TRANDAFIRUL NEGRU

S-a înnegrit iarba,
Din coasta Evei vântul suflă
Greoi şi nestingherit
Prăbuşind toate pietrele
Zidului bărbătesc.
Oameni ai nisipurilor…
„Când nu te ameninţă nici o pedeapsă
Nu simţi nici bucuria evadării”*

Inelul a ruginit până la os.
Acum atârnă 
În dinţii Lombardului
Să-şi schimbe pielea.
Mă îmbrac cu vorbele lui Holly:  
„Nu am să mă obişnuiesc niciodată
cu nimic. Cine se obişnuieşte e ca şi mort.”**
Cu ochii roşii de febră
Mai vreau puţină dragoste în plus…

Din arcul sprâncenelor mele
Mi-aş construi o umbrelă în noapte,
Mi-e frică de ploaie.
S-au conservat toate picăturile de rouă,
E secetă în oglindă.

Din toată iubirea
A crescut un singur trandafir
De culoarea ochilor tăi.
(Probabil m-am uitat prea mult în adâncul 
lor.)

Pasc oile pe câmpul meu de luptă
Şi ori de câte ori păşesc cu stângul
Mă zgârie în piept
Trandafirul negru.
Mă pierd prin turmă
Şi caut oaia care mă va înţelege, fiindcă
„Oile te învaţă mai multe decât cărţile.”***
________
* Kobo Abe, Femeia  nisipurilor.
** Truman Capote, Micul dejun la Tiffany.
*** Paulo Coelho, Alchimistul.

CAFEAUA RECE

Mi-au ieşit
Toate vinele
Prin mâinile mele de tei.
Gesturile noastre adie a ceai.
Trag aer în piept 
Şi planăm uşor
Pe aeroportul dintre tine şi mine,
Unde de fiecare dată treceam 
Cu acelaşi paşaport.

Singură la o masă rotundă,
Beau o cafea pătrată.

Prea amar a fost sărutul 
Cu miros de flori de tei.

PERFECTĂ

Te-am crescut ani de zile
Ca sa omor totul într-o clipă.
Dintr-o iubire cât versul
Am ajuns la o iubire-roman.
Stau regina peste dezamăgiri
Şi slugă amintirilor.
În 3 unităţi de timp
Am unit ora cu ora, zi cu zi,
Săptămâni cu săptămâni
Şi am născut cenuşă galbenă.
Arăt ca o toamna uşor desfigurată
Într-o siluetă perfectă a verii.

Zina BIVOL
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O NOUĂ PASĂRE

Mi-a îmbătrânit pielea 
Pe genunchiul mamei mele,
Iar gutuiul a albit până la rădăcini.
Cuprind tulpini de om
Şi doar pe o mână
Au mai rămas frunze verzi
De unde aş putea culege îmbrăţişări
Arse de soare.
S-au uscat oasele
Ca lemnul din podul casei
Dacă mi-aş da foc 
Într-un înveliş de smirnă
Şi tămâie poate s-ar ridica din mine
O nouă Pasăre Phoenix,
Vreau să trăiesc şi după moarte.

M-AM ÎMBRĂCAT TOATĂ ÎN TINE

Sunt aici să fac parte din tine.
Ruptă în două jumătăţi 
Înclei cărămidă cu cărămidă
Zidind o cetate-roman
În care să arunc cu pietre
Când am să mă urăsc.
Eşti omul pentru care niciodată
Nu mi-a fost ruşine să greşesc.

Ieri ar fi trebuit să mă mărit
Din fericire nu erai tu !
Stau ca o proastă cu vorbele altora în gura 
mea.
Albă ca varul
În loc să dau tulpina copacilor
Văruiesc crengile că-s mai încurcate
Îmi seamăn mai mult.
Atârnată de aceeaşi soartă
M-am îmbrăcat toată în tine,
Şi mă dezbrac de mine.

FEMEIA DE STICLĂ

Zi de zi în deşertul din mine
se depune mai mult nisip.
Furtunile cu trăznete
Îşi găsesc destul de frecvent
Formele prin aerul meu,
Începe să mi se ridice temperatura…
Curând am să ajung femeia de Sticlă.
 
Transparentă de ambele 
Părţi ale substanţei

Încerc să-mi păstrez 
Aceeaşi siluetă de nud.
În câteva mişcări
Orizontul meu verzui
A devenit mărginit 
De focarul soarelui.
Prinsă într-un val uriaş de nisip
Aştept vântul să mă măture
Peste toate malurile,
Vreau să gust plaja cum arde.
Ca un fluture de muzeu
Privesc  cum  bărbaţii
îşi şterg ochii de mine. 
Dacă am să vă zgârii nu vă supăraţi
Vă rog staţi mai departe.

O Femeia de Sticlă a ameţit 
Toate  Cabaretele.
Nu se recomandă băutură în localuri.

“MIEZ”-INUL

Se sprijină poarta într-un toiag,
Ca o bătrînă de prisma casei.
Cu anii strînşi într-un sac
Seamănă găuri prin care să poată
Întoarce o privire înapoi.
“Îmbătrîneşte azi pînă şi fierul”

Se sprijină poarta într-un toiag,
Ca tînărul lăsat pe un inel de fîn.
Apoi aleargă ca un cal nebun
Să usuce o gură de apă
Pe iarba din Valea Cîmpiilor.

Atîta drum stă în hogeacul casei
Că nu-mi ajung mîini să cuprind
Fumul pe după gît.
Lianele se plimbă prin faţa pădurilor
Posibil să tăiem toate vîrfurile
“Pentru cei care nu-şi cunosc lungime nasului”

Se sprijină poartă într-o coajă de nucă
E tot ce a mai rămas din  roada copacului.
Miez-“inul” şi-a dus rădăcina de acasă
Nu-i mai convine forma,
Caută pămînt de stepă.
“Spinii străini înţeapă mai dulce,
Atîta timp cît nu le cunoştii veninul”.

Stă copilul într-un toiag şi sprijină poarta,
Se face tot mai mic şi mai mic
Poate va intra odată  într-o coajă de nucă
Unde să-şi găsească miez-inul.
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Aspiraţie fără râsete

Clovnul visează.
Clovnul are suflet.
Clovnul nu crede în jocuri de noroc. 
El e pur, cristalin şi dilatat.
El e puritatea închipuită într-un personaj 
demn de  râsetele tuturor.
Dar El visează…
Dar El are imaginaţie…
El creează…
El creează-n mintea-i un univers solemn şi 
diplomat.
El visează că nimeni nu râde, 
Şi că el e mai presus de toţi…
Doar el râde, doar el umileşte…
Dar dacă doar el râde, şi doar El sfidează,
El va fi luat în râs…
Şi El va ajunge tot acolo unde e acum…
Acolo unde toţi râd, dar El e umilit şi sfidat.
El se trezeşte din visu-i…
El e acolo unde e mereu, mereu, mereu…
El e la Circul Vieţii.
Clovnul visează.
Clovnul are imaginaţie.
Clovnul are aspiraţii la a termina 
Facultatea de Măscărici.
Clovnul are suflet.
                                       

Cel cu ochii fără de albastru

Privea tăcut.
Privea tăcut cu ochi-i fără de albastru.
Asculta turturelele din lumea celor 
cu suflet mort.
Dar deodată îl străpunse un miros.
Îl cunoştea.
Era mirosul razelor de soare,
Era atingerea astrului suprem,
Era visul ce-i cuprindea sufletu-i plăpând.
Râdea cu lacrimi.

De pe genele-i străvezii şi fluorescente, 
Îi curgeau pe faţă vopselurile lumii celui 
fără de albastru.
Degetele de la picioare îi erau pătate cu 
sângele planetei Venus,
Iar mâinile arse de Luceafăr.
Privea tăcut.
Privea tăcut cu ochi-i fără de albastru. 
Mimul
Mimul citea în cărţile de tarot.
Lângă el borcanul cu fluturi îngheţa.
În jur florile îl trăgeau de păr 
Şi de degete.
Pe umeri îi creşteau sălcii alb-negre.
Cântecele dumnezeişti îl vrăjeau 
Şi nu putea ieşi din cutia lui de mim…
Cerurile erau alb-negre,
Iar toată Terra era în alb-negru.
Lacrimile disperate ale mimului erau alb-negre.
Mimul citea în cărţile de tarot 
Şi florile alb-negre îl trăgeau de degetele 
alb-negre…

Aluzie cu sfinţi

Îngerii se plimbau pe aleile acaparate de 
întuneric,
Şi aureolele lor se ridicau mai presus de nori,
Şi puteam vedea Raiul şi puteam vedea 
Lumina.
Arhanghelii se plimbau pe aleile acaparate 
de tristeţe,
Şi lumina lor cerească era precum razele 
meteoritului
ce se îndreaptă spre Pământ, 
Şi puteam vedea Raiul şi puteam vedea 
Lumina.
Heruvimii se plimbau pe aleile 
acaparate de gunoi,
Şi putem vedea Raiul şi puteam vedea 
Lumina.
Dar visam.
Nu era aşa, iar lumea era diferită…
Concluzia omului speriat de meteorit:
Realitatea e vis, visul e realitate, 
Capacitatea de gândire a omului e prea 
mică…

Moartea sufletului abisal

Cripta mea cea neagră
Coşciugul pregătit, din colţ
Sper să-mi ofere un somn liniştit şi dulce
Şi negura să mă învăluie cu adieri tandre 
şi line.

Cassandra CORBU
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Şi aşa scufundată-n uitarea eternă
Să vă privesc pe voi, cei fericiţi şi împliniţi.
Plâng.
Îmi veţi încununa mormântul cu flori ofilite, 
Voi, cei stingheri, posaci, obscuri.
Inima-mi secată
Încearcă disperată să pompeze sânge
În vena unde stă, în taină,
Singura picătură rămasă
Din iubirea de altădată.

Abisul înghite corpul meu tot,
Corpul meu tot înghite abisul...

Port sufletul meu mort
Într-un trup distrus de cei răi.

Omul din textil

M-am săturat să-i mai spun,
Să-i destăinui secrete,
Să-i zic ideile,
Să-i vorbesc de  convingerile mele.
Stă într-o încăpere stranie,
Şi mereu, mereu şi mereu,
Acelaşi răspuns…
Pare viu, dar nu gândeşte, dar nu respiră.
Stăm faţă în faţă, 
La o masă din aripi de fluturi, 
Iar umbrele noastre cântă la pianul din colţ.
Stăm în încăperea sumbră şi vorbim,
Eu şi omul din textil, manechin.

Zbura

Zbura spre cerul de plumb.
A căzut în altarul apei reci;
Se zbate între raţe şi aripile lui par a fi 
umbre de îngeri.
El formează umbre prin vise.
Omul se stinge şi el îl poartă prin cele mai 
frumoase momente ale vieţii.
Şi totuşi se zbate. 
Se zbate prin trestia uscată.
Închide ochii pentru prima oară.
Nu-i va mai deschide
Şi el va fi ceea ce vor visa visele.
Acum, în peisajul plumburiu,
Broaştele îi cântă ultimul marş triumfal

Pierzania luminii

Nici măcar razele soarelui nu mai erau la fel
Nici cartea de pe masă, nici scaunul din 
colţ, nici iapa albă văzută de la fereastră
Toate erau mai întunecate, mai umbroase.
Iarba prinse aripi şi zburase,
Iar tenul lunii nu mai era sidefiu.

Copacii erau bătuţi cu furcile,
Iar lalelele călcate cu bocanci de război.
Câinii erau toţi ologi, li se frînseră 
picioarele de groază.
Doar oglinda reginei din colţ mai era 
maiestuoasă.
Toţi trăiau într-o lume goală.
Lumea nu mai trăia în cei goi.

Ploua

Ploua.
Animalele gemeau
Pereţii se crăpau
Casele se mişcau
Abisul cerului lua împreună cu el
Întreaga omenire
Dansul norilor de foc te ducea spre
Lumini oblice.
Buzele tremurau.
Parcă ar fi vrut toţi să se unească
Pentru a-l nimici pe Demonul văzduhului.
În casa veche,
Lampa cu gaz tremura.
Bătrâna singură torcea norii
În lumina palidă,
Femeia cu ochi de stea,
Se stinse.
Lumina lămpii din spatele ei
era o aureolă.
Încet şi lin trupul se înălţă
Către cerul plin de stele şi fără nori.
Aureola creştea şi, mari, porţile Raiului
Se deschiseseră.
Cântecele îngerilor răsunau
În întregul cer.
Bătrâna era albă ca laptele
Aripile deveneau din ce în ce mai măiastre
Şi ele,
Au dus-o, o duc şi-o vor duce
În înaltul cerului,
Pentru a presăra
Stele sincere ca şi ochii ei.

Când cerul s-a deschis
Totul pare un blestem,
Totul semăna cu el
Iubirea, liniştea.
A plecat când cerul s-a deschis,
A plecat când tabloul a fost nins.
Când paharul s-a umplut,
De privirea lui, am pierdut.
Iubirea, liniştea.
El nu va mai veni,
Sufletul mi se va-mpietri
Iubirea, liniştea,
Toate cu el departe-au plecat.



10
pagina

REVISTA FEED BACK                                                              nr. 1-2/ ianuarie-februarie 2014 

cronica literară

Valeriu Marius Ciungan este la al 
patrulea volum de poezii. Întâmplarea face 
– şi poate nu atât întâm plarea, cât haosul 
şi capriciile difuzării de carte de după 1990 
– să mă fi întâlnit cu poezia acestui autor 
mai mult decât interesant abia la cea de-a 
treia sa carte. Până la Oameni în pardesie, o 
carte excelentă, autorul din Mediaş a mai 
publicat, la aceeaşi editură clujeană, volu-
mele Poveste de toamnă (2008, debutul în 
volum) şi Haina de molton (2009). Din feri-
cire, cel de-al treilea volum antologhează 
primele două apariţii, aşa că mi-am putut 
face o idee privind evoluţia lirismului său 
de la începuturile editoriale încoace. Dacă 
titlul primului volum e destul de con-
venţional, celelalte două îţi atrag imediat 
atenţia prin dimensiunea lor „anti-lirică” 
asumată. Asumată, dar şi jucată, autorul 
fiind o structură lirică prin excelenţă, cum 
probează volumul la care am avut norocul 
să ajung. Acelaşi lucru este, de altfel, bine 
marcat şi de volumul aflat acum în faţa 
ochilor noştri, Sisif pe casa scărilor, un alt 
titlu excelent!

Cred ca domnul Gheorghe Manolache, 
prefaţatorul celei de-a treia cărţi, are drep-
tate când constată caracterul de „con-
tra-replică” al poeziei lui Valeriu Marius 
Ciungan faţă de poetica optzeciştilor şi a 
nouăzeciştilor, ce vin de fapt în continua-
rea celor dintâi, şi de asemenea afinităţile 

cu postavangardiştii de felul lui Constant 
Tonegaru, Dimitrie Stelaru şi Ben Corlaciu 
sau, uneori, cu poezia „intimistă” a lui 
Emil Brumaru. Însă, dincolo de „aerul de 
familie” de eventualele „contaminări”, mai 
important este ceea ce marchează originali-
tatea acestei poezii, deci ceea ce marchează 
„despărţirea” de familie, ceea ce face indi-
vidualitatea lirică, ceea ce trece de posibile 
influenţe. În termeni blagieni, aş spune că, 
din fericire, acestea se dovedesc mai degra-
bă catalitice decât modelatoare.

Şi ca să nu pară vorbă goală ceea ce 
am scris eu aici şi să nu joc, fie şi involun-
tar, rolul de demagog, voi cita în întregime 
câteva texte din volumul al trei lea, care mă 
confirmă: „încercam o încercare/ o cre mene 
mai gri/ ooo tu piatră-alăturată/ cuveni-
s-ar/ ca să ştii// încercam o încercare/ dar 
rămâneam împre ună/ pietre lângă pietre/ 
tăcute, solidare, gemene,/ ci necuviincios 
visam/ la piatra mai filosofală/ şi niţel mai 
cremene!” (Mai cremene). Sau: „ai apărut 
pentru o secundă în straie de seară, cum-
plit de albe// oasele albe, prelungi,/ suav îţi 
însoţeau mersul/ cămaşa de in cădea/ odată 
cu seara/ pe trupul străveziu// încreme nit 
priveam/ această/ anatomie dureroasă” (Alb 
dure ros). Sau, în sfârşit, această mică bijute-
rie: „erai tu aşa cum erai/ erai o-ntâmplare/ 
că vai// că vai şi că mult/ mi-erai// erai mai 
apoi/ un cuvânt mai tăcut decât saltul/ şi 

Liviu ANTONESEI

Valeriu Marius Ciungan, 
Sisif pe casa scărilor. 
Sisif scrie un nou volum 

de poezii...
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ce-o mai fi fost.../ naltul!” (Vai). În al treilea 
volum, Valeriu Marius Ciungan se dovedea 
nu doar un poet infuzat de sensibilitate 
lirică autentică, dar şi unul foarte stăpân 
pe meşteşug. Mi-am propus să îl urmăresc 
în continuare şi exact asta fac scriind acest 
cuvânt înainte.

Ce aduce nou al patrulea volum? În 
ordine tema tică: dragostea, trecerea timpu-
lui, presiunea şi uneori prospeţimea coti-
dianului, temele eterne ale poeziei însă 
asumate personal cât se poate de evident. 
Ca viziune, autorul îşi menţine – şi bine 
face! – opţiunile. Totuşi, este şi ceva nou în 
această carte, ceva care marchează un pas 
înainte în evoluţia poeziei sale, ceea ce ar 
putea fi definit ca un plus de limpiditate a 
discursului, care mi se pare semnul cel mai 
sigur al maturizării lirice. Valeriu Marius 
Ciungan a debutat relativ târziu, dacă ne 
gândim la media debuturilor în poezie de 
aici, dar şi de aiurea. Dar avea deja contu-
rată o anume formulă lirică, o maturitate de 
viziune şi frazare poetică. Poate din aceste 
motive şi probabil nu în mod premeditat, 
ci dus de impulsul liric, are o viteză rapidă 
de evoluţie. De bună seamă că îl voi urmări 
şi de aici încolo. Deo camdată, aduc iarăşi 
probele celor spuse de mine. Voi cita din 
nou câteva poeme în întregime, pentru că, 
dincolo de reuşitele metaforice şi imagis-
tice – unele cu totul remarcabile –, este o 
poezie care îşi dove deşte exemplar calită-
ţile la nivelul ansamblului, al poe melor, al 
ciclurilor şi volumelor în întregul lor. O să 
citez mai întâi poemul titular şi inaugural 
al volumu lui: „urcam pe casa scărilor,/ şi 
parcă nu se mai sfârşea,/ vopseaua insalu-
bră, de ulei, striată pe betonul mize rabil, 
rece,/ spoiala varului, anume nedesăvârşi-
tă,/ o cenuşie umbră nedesăvârşită însoţea// 
urcam pe casa scărilor,/ cu becuri sterpe, 
imbecile, muribunde,/ halucinând din două 
în două etaje,/ tăcutul martor era balustra-
da plastic infinită/ (scurtcircuite izbucneau 
în negre, umezi filamente)/ la îndrăzneţele-
mi viraje// era o lumină absentă, chioară,/ 

becuri de patruzeci,/ fru moasă cum ştiam/ 
te aşteptau pe casa scărilor (şi n-ai trecut)/ 
să treci// urcam pe casa scărilor,/ var pe 
man şete, pe genunchii altruişti, înţelepţi, 
spre casă/ şi reze mat contemplativ lângă 
tabloul de contoare/ părea că urc (urcam?) 
şi poate chiar urcam/ o scară nesfârşită, 
tot mai înaltă, mai frumoasă!” (Sisif pe casa 
scărilor).

Voi încheia cu această „autodefiniţie” 
sesizantă în aparenta sa simplitate: „pri-
veşte/ lângă tine/ sunt eu/ vocala ce-nce-
pe/ imediat/ lângă umărul tău// sunt un 
om simplu/ cumpătat/ care-şi drămuieşte/ 
vocalele/ pentru ca/ acest poem/ să nu 
se sfârşească/ niciodată!” (Un om simplu). 
Valeriu Marius Ciungan este un poet pe 
care cu siguranţă îl voi urmări în continu-
are!
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Citind rândurile lui Stejărel Ionescu 
am avut senzaţia că sunt introdus la un 
mod captivant de gândire despre lume și 
viaţa. Mai precis ni se pune întrebarea ce 
este viaţa, cum a început ea dintr-o materie 
moartă incandescentă a planetei noastre. O 
altă întrebare ce ni se pune este de ce con-
lucrarea complexă, să zic fizico-chimică la o 
vietate, trebuie să se termine la un moment 
dat? Autorul volumului intitulat „drumul 
sihaștrilor” răspunde la aceste întrebări 
dar nu știinţific ci artistic, înveșmăntate în 
poeme remarcabile.

Volumul apărut la Editura Inspirescu 
din Satu Mare în 2013, cuprinde 45 de 
poeme, de fapt o succesiune de imagini, 
de căutare și de meditare despre viaţă și 
despre moarte. S-ar pute prezenta fiecare 
poem, dar pentru a nu lungi peste măsură 
articolul de faţă, voi releva numai cele mai 
semnificative.

În poemul „moartea e mereu sihas-
tră”, după o plimbare în cimitir, poetul 
concluzionează şi citez:

„singurătatea asta nu-i de vină
și este ger prin gropile adânci
prin care lipsa de lumină
cu porţia îţi dă lacrima să plângi”
În „îngerul din oglindă” găsim o 

meditaţie despre ce este înaintea nașterii, 
când firul vieţii încă nu a fost urzit.

În „moartea în convalescenţă” ni se 
mărturiseşte și citez:

 „fiindcă și moartea, are
             moartea ei
deoarece, nici convalescenţa
    nu durează o veșnicie
            ci, doar eternitatea”
Aici autorul vrea să sublinieze că 

eternitate are o durată mai lungă decât 
veșnicia (cu referinţă la convalescenţă), 
dar veșnicia și eternitatea sunt sinonime, 
așa deci comparaţia trebuie sesizată cu o 
înţelegere de către cititor. 

O reamintire, în general, despre 
tinereţe ne menţionează poemul „anii se 
duc” exprimate cu o sensibilitate rară, citez 
spre exemplificare strofele următoare: 

„cad frunzele bătute în vânt
se duc și anii noștri în zare
și se așează pe pământ
sub pașii tăi de pe cărare”
Poetul dorește o schimbare și în viaţa 

socială. Îndrăgostindu-se de Apocalipsă, în 
poemul „iubita mea Apocalipsă”, declară 
cum că numai cu ea lui va fi bine și nu o să 
ducă de nimic lipsă. Se retrage cu ea pe o 
insulă pustie unde împreună cu iubita va 
face o lume nouă, o lume veșnic vie.

Trecerea timpului este înfăţișată artis-
tic maiestuos și cu aspecte filozofice în „an 
după an”. În acest poem, un om sărman, un 

Andrei POGÁNY

„drumul sihaştrilor” 
un volum de poeme 
remarcabile oferit 

cititorilor de 
Stejărel Ionescu
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gondolier vâslește prin timpul efemer, an 
după an rupând câte o filă de roman până 
ajunge la cotorul bătrâneţii.

Și în „aș vrea” poetul se ocupă la fel 
cu trecerea timpului, citez: „iar viaţa s-a 
făcut sihastră și timpul nostru a trecut”.

Autorul meditează despre drumul 
sihaștrilor. În poezia care are chiar titlul 
volumului, ne relatează eclatant:

„sihaștri-s doar cu timpul lor/ și tim-
pul lor este sihastru/ când îi acoperă vreun 
nor/ iar viaţa lor e un dezastru”

Poemul „Eminescu, unde e”? parcă-l 
pune și pe marele nostru poet în ipostaza 
unui sihastru, el are timpul lui. În această 
poezie se prezintă că Eminescu e absent, dar 
el totuși e prezent și dă prezenţă la clasă. În 
încheiere, marele nostru poet rămâne în 

sufletul nostru așa cum l-a oglindit autorul, 
Stejărel Ionesu, „Eminescu, e prezent e-n 
fiecare din noi”.

În poemul „timp efemer” autorul vrea 
să ne actualizeze iar pe Eminescu, compa-
rându-l cu un luceafăr: 

   „luceferi cad în fiecare noapte/ și 
stelele dansează în univers/ iar timpurile 
noastre sunt deșarte/ căci tu rămâi în fieca-
re vers”

În finele acestui articol pot să remarc 
că în volumul „drumul sihaștrilor” citi-
torul va găsi un flux liric impresionanat 
care îl cucerește şi îl învăluie între graţios 
și patateic. Volumul merită să fie parcurs 
pentru a putea savura mesajele conţinute în 
fiecare vers realizate cu pasiune și cu multă 
trudă de Stejărel Ionescu.                                                                
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Avem în faţă o nouă carte a lui Florentin 
Smarandache (nu ştim a câta – după câte 
ne amintim, trebuie să tot fi scris, până 
acum, în jur de 80 de cărţi de literatură, în 
limbile: română, franceză şi engleză; unele 
dintre ele au fost traduse în chineză, rusă, 
arabă, spaniolă, portugheză, sârbo-croată 
etc.): PreSimţiri şi Post-Simţiri – alte poeme 
cu poeme (cu ilustraţii fotografice diverse), 
Societatea Cultural-Ştiinţifică Ad-Sumus, 
Editura Duran’s, 2013.

Iată ce scrie preşedintele-fondator al 
Academiei Daco-Române, dl Geo Stroe, des-
pre cel care semnează această nouă apariţie, 
într-un articol apărut în revista Art-Emis: 

“Academia DacoRomână din 
Bucureşti, România, l-a nominalizat pe scri-
itorul avangardist trilingv (română-france-
ză-engleză) Florentin Smarandache pentru 
Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 
2011. Niciun scriitor trilingv nu a primit 
Premiul Nobel până în prezent. (…) Are o 
operă vastă şi a abordat toate genurile lite-
rare: poezie, proză, teatru, eseuri, traduceri. 
El reflectă foarte bine globalismul actual ca 
scriitor deoarece a trăit şi a vizitat 40 de ţări, 
şi-a scris memoriile de călătorie şi jurnalul 
şi a creat în mai multe stiluri şi despre multe 
subiecte datorită fundalului său multicultu-
ral şi cunoştinţelor enciclopedice în multe 
domenii. Este şi un poliglot. Corespunde 
Testamentului lui Albert Nobel referitor la 
“cel mai mare beneficiu făcut umanităţii”, 
deoarece paradoxismul, mişcarea literară 
pe care a iniţiat-o, este acum folosită - 
prin Teoria Raţionamentului Paradoxist şi 
Plauzibil Dezert-Smarandache (abreviată 
DSmT) – în medicină, cibernetică, cerceta-
rea aerospaţială, robotică, logică, filosofie, 
transdisciplinaritate (interconectând lite-
ratura şi ştiinţa, pavând drumul spre noi 
dezvoltări în literatură). Paradoxismul este 

prima avangardă literară din lume cu apli-
caţii practice în ştiinţă. De asemenea, este 
multitalentat şi, prin înaltele şi variatele 
sale experimente literare avangardiste, a 
realizat o operă remarcabilă într-o direcţie 
ideală, în conformitate cu Testamentul lui 
Alfred Nobel, în beneficiul umanităţii. Ca 
scriitor complet, a scris şi a publicat: poe-
zie, dramă, romane, povestiri, eseuri, jur-
nale, dar şi articole lingvistice, manuale de 
matematică şi lucrări de cercetare, progra-
me de calculator, filosofie şi traduceri (din 
franceză, engleză, spaniolă, portugheză şi 
italiană în română), filatelist. El însuşi şi-a 
tradus unele cărţi din română în franceză şi 
engleză.

În domeniul umanist, el este tatăl 
„paradoxismului” în literatură, mişcare de 
avangardă movement, bazată pe folosirea 
excesivă a antitezelor, oximoroanelor, con-
tradicţiilor, paradoxurilor în creaţii, pornit 
de el în 1980 în România, ca protest antidic-
tatorial. A publicat cinci (n.n.: de fapt, s-au 
cam făcut NOUĂ, între timp!) Antologii 
Paradoxiste Internaţionale, la care au con-
tribuit sute de scriitori din întreaga lume 
(http://fs.gallup.unm.edu//a/Paradoxism.
htm). În tiparul sau în legătură cu parado-
xismul el a introdus: Noi tipuri de poezie 
cu formă fixă, precum: Distihul Paradoxist, 
Distihul Tautologic, Distihul Dualist, 
Terţianul Paradoxist, Terţianul Tautologic, 
Catrenul Paradoxist, Catrenul Tautologic, 
Poemul Fractal, Non-Poemele (1990) şi alte 
experimente poetice avangardiste dincolo 
de limitele poeziei”.

…Cu drept cuvânt, atât omul, cât şi 
artistul Florentin Smarandache trebuie apre-
ciat, cu deosebit respect, nu doar pentru cali-
tăţile, estetice ori ştiinţifice, ale operei domni-
ei sale, ci, poate, în primul rând şi înainte de 
toate, pentru curajul său atitudinal şi pentru 

Adrian BOTEZ

APOGEU ESTETICO-
EXISTENŢIAL, PRIN 

PSEUDO-ANECDOTISM: 
PreSimţiri şi Post-Simţiri – 

alte poeme cu poeme 
(cu ilustraţii fotografice diverse), 

de Florentin Smarandache
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caracterul său, pentru verticalitatea morală, 
pe care le impregnează, în orice lucrare a 
Duhului său.  Domnia sa pare a fi modelar 
nu doar prin paradoxismul ctitorit, ori prin 
teoriile sale (matematice, fizice, informaţi-
onale), extrem de interesante şi incitante, 
deschizătoare de surprinzătoare perspective 
cognitiv-umane – ci este modelar, fără doar 
şi poate, pentru Duhul românesc, în genere, 
căruia îi indică punctele cardinale uitate, de 
o bună bucată  de vreme (mai mult de  jumă-
tate de veac…!): demnitate, onoare, sete de 
Adevăr şi putere de caracter, muncă/lucrare 
tenace şi fără de răgaz, pentru a apăra acest 
Adevăr.

Noi credem şi susţinem că noul său 
volum (demonstrând, din plin, efectul învi-
orător al duşului de gheaţă şi lumină, proas-
păt ideatic, pe care îl administrează  lumii 
aşa-zis moderne – de fapt, aprig degenerate! 
- paradoxismul), format din poezie sapien-
ţial-aforistică şi o concizională anecdotică 
de tip paradoxistic (aparent, sub forma unor 
poeme într-un vers, situate în zona nu doar 
formal, ci şi semantic, a “poemelor tehni-
ce”, care, adică, respectă ceea ce Florentin 
Smarandache şi-a autoimpus, “legislativ”, 
din punct de vedere formalo-conţinutistic! 
-  grupate câte unu-două, până la grupuri de 
cinci-şase-şapte-opt versete – care, însă, citite 
a doua oară/de mai multe ori, demonstrea-
ză că au fost create spre a ilustra poemul 
scurt, despre care făcea vorbire romanticul 
genialoid american Edgar Allan Poe - cel 
care, prin lucrările sale “Filosofia creaţiei 
poetice” şi “Principiul poetic”, a ctitorit, 
sau, măcar, înnoit, atât teoria literară, cât şi 
legile poeticii!), izvorăşte tocmai din această 
dorinţă de re-amintire (către umanitate şi 
către poporul din care se trage autorul),  a 
legilor morale, a principiilor de cosmică 
anvergură, ale creaţiei umano-divine.

Aşa cum Urmuz/Demetru Demetrescu-
Buzău lasă să se reverse, dincolo de anecdo-
ticul, de teratologicul grotesc  şi de absurdul 
cosmic, cataractele semantice ale unor arhei 
atitudinali şi simboluri ale mişcării secre-
te a Duhului uman – tot aşa şi Florentin 
Smarandache tentează, dincolo de aparenţe, 
să închege un univers coerent al existenţei şi 
făptuirii esenţial-umane.

Pentru a mări puterea de convingere 
asupra autenticităţii demersului scripturistic 
şi a trăirii vitalisto-poetice, autorul foloseş-
te tipul de literă SEGOE SCRIPT, prin care 
se sugestionează asupra scrisului de mână. 
MÂNA FĂPTUITOARE-ÎNFĂPTUITOA-

RE, DEMIURGICĂ.  Este clar că anecdoti-
cul  maschează, de fapt, o vastă concepţie de 
viaţă, teribile dubii existenţialisto-expresio-
niste...

Autorul, de fapt, se deconspirase, oa-
recum, încă dintru început, printr-un fel de 
PREFAŢĂ, la SCRIPTUM  FURTIVUM 
(scriere ascunsă), aparţinând scriitorului 
şi jurnalistului OCTAVIAN BLAGA: Po-
emele cu poeme sunt compoziţii de versuri 
independente (poeme într-un vers), DAR O 
LEGĂTURĂ SUBTILĂ, ÎNTRE VERSURI, 
TRANSCENDE.

Titluri de astfel de poeme scurte şi de 
poeme (172 la număr) într-un vers (care di-
simulează, atât prin utilizarea anecdoticii 
concizional-paradoxiste, cât şi prin utiliza-
rea punctului aşa-zis final - continuitatea 
ideatică şi de imagine, ale poemului scurt!), 
precum: Raze curate (Un pictor restaurator 
de antichităţi modern./ Desenând raze cura-
te de paradis), Unghi de umilinţă (Soarele 
se aprindea la faţă/ Linia de tragere cu arma 
nu era trasă./ Doar unghiul de umilinţă a ră-
mas acelaşi.), Minciuni (Mă vorbise de rău 
cineva cu nişte minciuni./ Este cineva la care 
nici nu gândeşte, mi-a spus./ Şi-atunci am în-
ceput să mă gândesc la cine nu m-aş gândi./ 
Eram într-un fil foarte bulgar.), Dragoste ra-
tată (Iubeam o damă şi un câine./ Pe mine mă 
iubea doar câinele.), Nesimţire (Bună ziua, 
scaunule!/ Pe Ion îl cheamă Vasile, iar pe 
scaun Marian./ Îmi venea să-i trag o palmă 
pe faţa de masă.) Program (Sângele e întem-
niţat în trupul de carne./ Curgând la deal şi 
la vale într-o savantă neştire.), Absurdum 
est (Raţă trăindă pe nori./ Sună cîinele./ 
Oameni în statui./ Aşa ne trăim absurdul 
nimicniciei în present.), Istorie (Unii sunt 
scrişi cu litere de-o şchioapă./ Alţii, cu litere 
care şchioapătă.), Concluzie (Nicăieri nu-i 
dreptate./ Iar porcul glod găseşte oriunde.) 
etc. etc.  – sunt semne ale unor experimentări 
îndelungi întru existenţa umană, dimpreună 
cu aceste instrumente, numite viaţă şi moar-
te, lume cosmică (micro- şi macro-…), dra-
goste, sentiment al iminenţei sacralităţii… 
FRUMOS - Frumos perceput, la limita exis-
tenţialului, între existenţial, ca impersonali-
tate divin-sapienţială şi…inevitabil: estetic! 
Da, este cea mai fermecătoare carte, pe care 
noi am citit-o, dintre toate cele 75 ori 80, de 
până acum, ale lui Florentin Smarandache!

Imaginile foto (care pot avea şi misi-
unea, tacită, de a împărţi textul în douăzeci 
şi una de părţi difuze), confirmă, sprijină şi 
augmentează intenţiile (tensionatoare, în 
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registre paralele: cosmic-divinul dublează 
semantic umano-divinul) textului: ceruri în-
cărcate de nori, fulgere şi trăsnete (sugerân-
du-se că singura relaţie cu Omul, menţinută/
întreţinută de divinitate, este una de expre-
sie luminică a mâniei, una imperial-celestă şi 
dominată de aspectul iahwico-veterotesta-
mentar al divinităţii). Dar nu lipsesc, imagis-
tic, amurgurile senectuţii sapienţiale şi nop-
ţile enigmei existenţiale – prin care finalul de 
carte este înseninat, îndemnat spre liniştire, 
echilibru spiritual şi reflecţie. Ba chiar, prin 
imaginea Porumbelului Alb – se marchea-
ză şansa împăcării de/cu sine a omului exis-
tenţialist-dezechilibrat de propriile viziuni, 
absurd şi aparent ireconciliabile logic, asu-
pra lumii şi fiinţării în lume. Iar finalul căr-
ţii aparţine speranţei pandorice (de victorie 
asupra neantului şi/sau auto-aneantizării se-
mantice): un poem, DOR, este dublato-con-
firmat semantic, prin imaginea unui câmp al 
belşugului (formal, dar şi resurecţionat din 
străfunduri!) şi al tensiunii strict umano-di-
vine a dorului (care va rămâne, “precum în 
cer, aşa şi pre pământ”, singura imperialitate 
valabilă, semantic şi atitudinal, pentru făp-
tura şi făptuirea umano-divină): Ţi-ai uitat 
chipul pe roza floare./ De când nu mai vii, 
nu mai sunt./ Braţele le-am pierdut pe lângă 
trup./ Am ieşit din mine prin simţuri afară./ 
Durerea este o vietate./ Plânge pe clape do-
rul./ De când nu mai eşti, nu mai vin. Chipul 
de pe “roza-floare” devine singurul reper 
atitudinal al fiinţei sensibile şi dinamico-spi-
rituale a omului. Aşa cum “roza-floare” este 
expresia perenităţii şi ciclicităţii existenţiale, 
aşa şi dinamica făptuitor-umană va deveni 
expresie a perenităţii – pierderea, durerea şi 
ne-venirea vor fi, mereu şi ciclic, urmate de 
aflare/re-găsire, înseninare şi re-venire on-
tic-graalică.

Existenţa, ca suferinţă (Suferinţă : 
Plângi cu lacrimi de ceară./ Îţi fotografiez 
durerea./ Nu există moartea, ci timpul care 
se opreşte./ Ca-ntr-o închisoare.), îmbătrâ-
nire/senectute (Îmbătrânire: Ceaţa brazilor 
aleargă după mine. /Prin giulgiurile iernii. /
Mă doare material această zăpadă. – sau: 
Senectute : Marea e un munte albastru. /Îi 
întorc valurile, filă cu filă. 

În barba mea creşte timpul. /Tot mai 
albastru. /Iarna cade deasupra zăpezii.) şi 
nefericire, sau chiar ca avertismente fune-
ste, sau ale neantului (Nefericire: Ploaia 
înflorea străzile mele. /Pe alt cer, poate râ-
dea soarele. /Mereu pe meridianul tristeţii. 
/De ce atâtea nopţi în viaţă? - sau Fluturii 

morţii : Un strigăt cu pietre azvârlind din 
gură. /Apoi, alt strigăt, muiat în linişte. – ori 
chiar: Neant : Un om care-a ieşit din el. /Cu 
ochii burduşiţi în somn. /Se izbeşte de gol.), 
“greutatea timpului” (Greutatea timpului: 
Sufletul uscat al focului. /Neîntruparea în 
cuvinte. /Ziuă vie. /Atât de greu cântăreşte 
timpul.), inflaţia stării de noapte, armoniza-
tă simfonic ori, mai des, infernalizată, prin 
gonflarea timpului în anotimpuri (Anotim-
puri /Cîmpuri răscolite de plug, timpuri răs-
colite de bombe. /Grâul îşi potriveşte chipul 
în că-maşa ţăranului. /Vieţi întinse-n ţărâ-
nă. /Trăind ca-n plângerile unei cepe culese 
toamna târziu. /Materia sângerează în albul 
vin de iarnă. /Noaptea nu există /Nu există 
noapte fără mine. /Aşa cum chipul este mas-
ca su-fletului. /Şi fluviul moare în ocean. /Nu 
există noapte fără tine.), în vieţile noastre – 
sunt aspecte posibil de  ameliorat şi convins, 
prin magia ploii şi, consecutiv, a înfloririi 
Duhului, să se auto-exorcizeze semantic 
şi să efectueze transfigurarea/transcende-
rea, implicit chiar stării de nefericire (care 
este una tranzitorie, iar nu definitivă!), întru 
ploaia resurecţională şi către solaritatea re-
iteratoare de cicluri existenţiale: Ploaia în-
florea străzile mele. /Pe alt cer, poate râdea 
soarele.. Suferinţa prin timpul-istorie, îm-
bătrânirea şi reificarea în-cerată a existenţei 
umano-divine, precum şi somnul Duhului, 
cel născător de monştri şi de neant nu sunt 
şi nu pot fi stări definitive ale fiinţei/fiinţării, 
ci etape spre/întru re-iniţierea întru Eternita-
tea Divină a stării de Grădină a Existenţiali-
tăţii Reale a Fiinţei/Fiinţării Umano-Divine. 
Stările tranzitorii pot fi rezolvate, amiabil 
şi cu translări în registrul eliberării sinelui-
floare-înfloritoare, spre eternitatea-Grădină. 
Iată dovada textual-contextuală: Eternitate - 
Floarea ţine-n ea parfumul./ Ca-ntr-o închi-
soare.). Cum este posibilă rezolvarea tensiu-
nii existenţiale? Simplu: 1-prin renunţarea la 
starea definitorie a condiţiei umano-anima-
lice, de egoism-egotism (un fel de autorefle-
xie deformatoare şi, deci, alienantă şi, în cele 
din urmă, aneantizatoare): Egoism  - Ascult 
strigătul culorilor aprinse. /Trăiesc într-o 
peşteră rece cu dinţi de stalactite. /Nu cred 
decât în mine. /Cine să-mi spună dacă mă 
exist?  - 2- prin ZBOR întru TRANSCEN-
DERE, VÂNT ÎNTRU LOGOS-CUVÂNT 
(Zbor:  Luna clipeşte din ochiul pe ju-mă-
tate închis./Împrumut de la ziuă câteva di-
mineţi. /Zbor pe brazda de ape a vântului.), 
3- prin abandonarea singurătăţii egotiste, 
prin care se refuză cuvintelor potenţialitatea 
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demiurgică originară, ioanică, paradisiacă, 
întru Logos-ul Neafectat de Cădere (Cuvin-
te mutilate: Gânduri torturate în necântecul 
singurătăţii. /Sângele se cântă pe câmpia de 
suflet. /Mutilez cuvinte în fauna versu-ri-
lor.) - singurătatea ca stare de înstrăinare 
şi falsificare semantic-existenţială, de ste-
rilitate semantică - şi adoptarea stării pozi-
tiv-creative, demiurgice şi autodemiurgice, 
prin ARTĂ, “ogorind”, Poetul precum ţăra-
nii (care “şterg urmele” Căderii, ale Steriliză-
rii prin Luciferizarea cu Interogaţii Inutile şi 
Inutilizabile, care “nimicesc pământul”, re-
staurând celestul în terestru! - Ogorind: Ţă-
rani, la munca câmpului./ Ştergând urmele./ 
Nimicind pământul./ Ca-ntr-o dragoste ne-
desluşită./ Ca-ntr-o sărbătoare de Crăciun./ 
În urma lor, cresc brazi cu globu-leţe şi be-
tele direct din pământ.), Lumea Cuvintelor/
Logos Întemeietor/Reîntemeietor, Cuvintele 
Fecunde, Cuvintele Mustind de ROD, Cu-
vintele care nu neagă moartea-putrefacţia, 
pentru că Moartea-Putrefacţia semnifică nu 
doar sfârşit de ciclu, ci Început Proaspăt şi 
Înalt, ci translucidizarea/trancenderea/Reve-
larea Eternităţii în Efemeritate (Efemerism 
Citesc lumina./ Forând în strat de vremi./ Mă 
dizolv în juru-mi./ O nouă naştere îţi cer.) şi 
reiterarea Stării de Viaţă-Ciclicitate Infinită a 
Vieţii, mustind de Eternitate (abundă, în tex-
tul cărţii, ARTELE POETICE!): dinspre “ca-
rierea drumului întru Logos” (Autopoem 
Stol de zile fâlfâind vioi, /Drumuri cariate 
de noroi.), spre Artă poetică: Versurile, co-
loane infinite de grai. /Să scutur fructele din 
poeme, până n-au să putrezească. 

Speranţa Pandorică marchează sfâr-
şitul nopţii existenţiale, nemaicultivând 
starea de război/ războire cu sinele mistic 
(Linişte tulbure: În pasărea aceasta se află 
un zbor./ Desenând liniştea./ Dar oamenii 
trag cu tunurile în pace. Plăcerea mâniei, 
războiul./ În pasărea aceea se afla un zbor.), 
sau pe cea de singurătate alienantă… - nu, 
ci: Am închis noaptea într-o floare cu cheia 
speranţelor, Pandoră! – …ci cultivând starea 
binecuvântată de MUGURI BUCUROŞI 
(Muguri bucuroşi: Porni cu râs de muguri 
copţi./ Primi sărutul de spumă al sân-gelui./ 
Ne-am îngropat atâţia ani în glie./ Pentru a 
cunoaşte bucuria înmuguririi.), precum şi pe 
aceea originară, de Stare-de-Dragoste/Soi-
de-ZBOR-prin-Femeie: Un soi de zbor: Să 
iubeşti femeile!/ E ca un cadou împachetat 
în sur-prize./ Dragostea, un soi de zbor pe 
cerul unei inimi nesfârşite./ Soarele tăbăceş-
te bolta. 

…Omul care munceşte, în debutul căr-
ţii, există sub dublu regim: al norilor celeşti, 
gata să se dezlănţuie terifiant, dar, pandant, 
şi al copacilor/copacului tereştri/terestru, în-
floriţi/înflorit şi luminaţi/luminat. Raiul/Gră-
dina Raiului este posibil de recuperat/re-
staurat. Omul, oricum, îşi vede de treaba lui, 
munca şi concentrarea spirituală devin expre-
sie naturală şi spiritual-atitudinală: resurecţia 
Omului, prin rodul muncii spiritualizate/
concentrate, ca pandant al mâniei celeste, 
deviant spre tiranie/tiranizare existenţială.

Învingătorul este Poetul Învins AR-
TISTIC (în speţă, Florentin Smarandache!), 
cel care, înfrângând potenţialul declarat 
al Morţii, prin asimilarea organică a EK-
STASIS-ului, transcende starea de Învins 
Existenţial, în aceea de Existenţă Revelat-
Eternă/Hristică, de Revelare a Adevărului-
ca-Stare-Divină, Resurecţional-Hristică, 
NEOTESTAMENTARĂ, de Restaurare/Re-
aflare a Stării de GRĂDINĂ: Învinsul Ochi 
ascunşi. Şi-a ieşit din el./ Pentru că trebuia 
să învingă în-frângerea. Trebuia să înfrângă 
gloria ade-vărului. 

Iată cum, din pseudo-anecdotism, ră-
sare (la modul soteriologic) Mântuirea, ca 
Apogeu al Stării de Trezire/Revelare-a-
Adevărului-Fiinţei/Stării-de-Graţie-a-Fiin-
ţării-Umano-Divine! - …asta, dacă ai Har 
Poetic, Har al GRĂDINII! 

Iar Florentin Smarandache are din plin, 
să dea şi la alţii. Şi asta, în ciuda…”criticilor 
mei” (ipotetici, dar…”demonstrând întru 
demonstraţie”, la modul strict ludic, steril şi 
marionetistico-“păpuşar”! – cam aşa: Criti-
cilor mei (ipoteză) Sună clopoţelul, drăgă-
şelul!/ Parcurg drumul de la sala de clasă 
la sala de masă./ Închisă, împinsă./ Bat la 
uşă,/ deschide o păpuşă. - şi/sau: Criticilor 
mei (demonstraţie): Dacă vreun critic prea 
zelos se leagă de asta, şi-i hotărât ca în cele 
din urmă o să ia un pendul şi o să măsoare 
adevăratul răstimp de când sună clopoţelul 
şi până în clipa când se aude bătaia în uşă, 
iar apoi, aflând că aceasta ţinuse doar două 
minute, treisprezece secunde şi trei cincimi, 
se va apuca atunci să mă înjure pentru o 
atare încălcare a unităţii de vers.), a duhu-
rilor cârtitoare ale lumii terestre. Şi, fireşte, 
întru Sacra/Autosacrificatoarea Abluţie 
Luminoasă şi întru Smerirea-cea-Adevăra-
tă, întru Arheul Absolut al Duhului Valah 
- EMINESCU! (cf. Pericol de naştere:  Po-
emele se dau acum jos din carte./ Locuiesc 
în poemele acestea la o sută de ani versuri 
depărtare de Eminescu./ Cartea aceasta, de-
sigur, a mai fost scrisă o dată./ Cu acelaşi 
negru de sub unghie împrumutat de la via-
ţă./ Eminescule, mă duc să mă spăl. Aşteap-
tă-mă, rogu-te!).
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Maria Mănucă simte şi vede poezia.
În spaţiul dintre aceste două simţiri 

s-a născut metafora. Pentru Măria Mănucă 
versul e o translare în pictură şi invers. 
Nu-mi explic altfel opera poetică de până 
acum, decât prin accentuarea capacităţii 
de a ridica detaliul la înălţimea ameţitoare 
a semnificantului, insignifiantul existând 
doar în perceperea dimensiunii şi, eventual, 
a duratei. „Cad stropi prin horn/ sar pe piatra 
vetrei încinse,/ se fac bănuţi/ ce clinchetesc prin 
odaie:// semn de ar gint...” (Triptic de lună, pg. 
30).

Cunoscându-i poezia, ceva tainic 
mă îndrituieşte să afirm cu încumetare că 
Maria Mănucă vede lumea cu lucrurile ei 
ca pe o irizaţie, în care tonurile acusti ce şi 
vizuale sunt sclavele luminii albe deviate, 
răzleţite sau intersectate. Astfel, luna, 
sfâşiată în fâşii de spinii salcâmului, devine 
„beteala de lună” (pg. 11); în „copacul de sub 
fereas tră” de unde „iunie lua culori, pen tru 
fard”, nişte „minuscule plane te”, „picurate din 
lună”, ajung să fie „minuscule stele, cireşele” 
(pg. 27); „luna umblă desculţă/ prin casă” 
(pg. 24); „pe pământ,/ din străveziul lu minii/ 
păreau că se nasc toate/ încă o dată” (pg.28); 
„Cicoarea -/ e colindul de vară,// neauzit...// 
E ochiul albastru al porţii” (pg. 34); „Grea 
de dure re e mâna/ Albă e pânza,/ Uşoară...” 
(pg. 35); „Luna/ se legăna în hama cul nopţii:/ 
odaliscă...” (pg. 49); „şi atâta lumină a intrat 
în gutui.../ prin frunziş păreau felinare” (pg. 
65); „Pentru culori mi-e teamă// Să nu le pierd 
din putere/ (...)/ Mi-e teamă şi de cuvinte!/ Să 
nu se prefacă a fi înţelese” (pg. 84).

Sunt sigur că aţi priceput înaintea 
mea care este temeiul numelui cărţii. 
Clinica de metafore: pe cât de mult se bucură 
autoarea de cromatica lumii acesteia 
vegheată, supravegheată de tainicul astru 
vesperal, „Doar noi ştim că dimineaţa/ bem 
lapte de lună” (pg. 42), tot pe atât de mult ar 
dori-o perfectă, vinde cată, ameliorată sau 
ireproşabilă. „Plină de semne, de cicatrici/ ce 
grea e aripa...” (pg. 89). Nădejdea poetei este 
însoţită îndeaproape de conştiinţa efor tului 
sisific, tocmai acesta întărindu-i speranţa. 
Maria Mănucă e o sensibilă, dar nu o 
romantică tânguitoare, conştienta ei e şi 
obiectul şi subiectul acţiunilor pe care şi 
le proiectează. „Revelaţia sentimentului/ stă 
asupra-mi ca o cupolă/ mă absoarbe în spaţiul 
ilumi nat” (pg. 98). Întrebătoare mereu, 
perseverentă pe drumul perspectivat, însă 
niciodată deznădăjduită, Maria Mănucă ştie 
că trebuie să cuteze. Orice oprire e pândită 
de nemaisocotite pericole. „O mare duc pe 
dinăuntrul/ (...)/ Sus la suprafaţă,/ marea/ În 
lumi nă m-aşteaptă corabia mea.../ Pânzele albe 
i le voi ridica oare la timp?” (pg. 102).

Structural, cartea e gândită matematic. 
Cele două capitole - „Într-alt fel, luna” şi 
„Undeva în umăr” - se îmbucă perfect la 
nivelul ideaticului in tenţional, asemenea 
poamei nucului care, între cele două 
jumătăţi sudate desăvârşit, păstrează taina 
po mului maiestuos de mâine. Relevarea, 
care e străluci toare întotdeauna, dezvăluie 
un stil magnanim.

Într-un final venit prea devreme, risc 
un pod de legătură, asemenea celui de aur 

Maria Mănucă. 
Clinica de metafore. 

Poeta e perechea omului 
din Hamangia

cronica literară

Gruia NOVAC
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din Poveste, între primul poem, O problemă 
din Gazeta de fizică, şi ul timul din volum, 
îndemnându-vă să le descoperiţi ros turile. 
„De acasă,/ din creştetul dealului, pământul/ 
începe să se rotunjească/ şi cumpăna fântânii 
ajun ge/ la axa lumii, tangentă/ Şi imaşul/ 
O mare/ cu valuri de iarbă,/ şi păsări albe în 
cârduri/ ce se curbează lin/ în jos,/ mai jos/ 
tot mai jos...// Uimi tă sunt/ că nicio pasăre 
nu alunecă/ de pe curbură”. Firesc este ca 
orice uimire să fie urmată de un răspuns. 
El nu vine repede; poate nici nu va veni. 
Dar starea aceea născută între fantezie 
şi infailibilitate nu te lasă să leneveşti. 
Şi împingi drumul înainte, treci prin 
95 de iluminări, ajungând la poemul al 
96-lea, Şi atunci am iubit Pământul. „Prin 
hublou/ văd curbura pământului/ şi spaţiul 
urmând-o// Deasupra abisului/ o sincopă 
cât o respiraţie/ a amuţit vuietul monoton,/ 
încrezător al motoarelor/ Şi atunci am auzit 
norii/ Învăluiau nava aeriană/ cu foşnete 
catifelate// Ca o explozie,/ în faţă, seninul/ o 
prăpastie ce-a înghiţit orizontul/ Orbitoare, 
lumina... nici o umbră/ nesfârşirea.../ Tăcerea 

vuia în celule/ Neuronii reverberau pulsul,/ 
neliniştea// Şi atunci am iubit Pământul/ 
cu vacarmul,/ cu blajinele şi romanticele lui 
tăceri”. Ultimele trei versuri sunt pentru 
recitit şi reţinut. Simplitatea lor dă măreţie 
concluziei apoftegmatice a Poetei care e 
mirată, aproape, că omul se încâlceşte cu 
mizeriile belicoase, nemailăsându-şi vreme 
şi pentru... lumină. Minunate poeme, pe 
care, din nebăgare de seamă, le-am citat în 
întregime!...

„Ce obosită-i materia...”, zice autoarea 
la pg. 21. Dar nu disperă. La 108, ne 
aminteşte: „Fir de praf luminos, lent 
învârtit/ de monadă-i neiubitoare,/ e prins 
în sfârleaza/ cu care se joacă un copil”. 
Co pilul. Speranţa. Viitorul. Suntem salvaţi. 
Clinica de metafore e funcţională. Poeta e 
acolo. Are dreptate Daniel Corbu: „Maria 
Mănucă dăruieşte cititorului de poezie cea 
mai spectaculoasă carte a sa”.

* Maria Mănucă, Clinica de metafore,  
Editura Princeps Multimedia, 2013, Iaşi, 110 
pagini.

cronica literară
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Atunci şi acum, acolo şi aici, mereu 
consubstanţial cu „monadele” lui Leibnitz 
sau cu „entelehiile” lui Aristotel, titlul unei 
opere literare este expresia esenţializată a 
întregului discurs artistic, încifrând substra-
tul noţional şi ecoul afectiv al acestuia.

În creaţia romantică, natura simboli-
zează, după formula scriitorului elveţian de 
limbă franceză, Henri-Frederic Amiel, „o 
stare de spirit”.

„Lumea fără Eu nu are existenţă”, nota, 
demiurgic, Mihai Eminescu într-un manus-
cris de tinereţe, continuând: „Şi lumea toată 
se reflectează în sufletul meu”...

Desprins dintr-un poem-fantezie mai 
vast, intitulat „Ecò” (1872), derivat şi aces-
ta dintr-un proiect mai vechi (octombrie 
1866) numit „Ondina”, fragmentul „Sara 
pe deal” a apărut publicat, ca poem de 
sine-stătător, în numărul din 1 iulie 1885 al 
„Convorbirilor Literare”. Titlul poeziei, de 
o unitate natural-apoteotică, deşi simplu 
în aparenţă, exprimă o implicită sinteză, 
rezultat al unui proces de sincretism holistic. 
Aici, întregul, constituit din timp („sara”), 
spaţiu („deal”) şi miezul duhului omenesc 
aureolat de nobleţea sentimentului covâr-
şitor al iubirii, formează un continuum de 
trăire extatică, plămădit parcă din materia 
inefabilă a valorilor Absolutului.

Suspendat între cer şi pământ, între 
teluric şi celest, „dealul” devine un tărâm 
aparte, un real „spaţiu mioritic”, după cum 
îl va numi Lucian Blaga mai târziu, o matri-
ce aproape mandalică, urmărind conturul 
unei sfere, rotunjită în sine-însăşi, ca un 
inaccesibil modus vivendi al Perfecţiunii. 
Radiind în acelaşi timp blândeţea şi liniştea 
pământului împletite cu serenitatea olimpi-
ană a bolţii eterice, prin calmul mineral, ple-
nitudinea vegetală şi puritatea văzduhului, 
strălucirea crepusculară a unei forme geo-
metrice quasi-divine (cum este, de exemplu, 
„dealul”) topeşte adânc, în flacăra trans-
parenţei, orice iluzie, orice efemeritudine, 
adică orice păcat; conceptele valabile în 
lumea aparenţelor pot fi bune sau rele, şi 
bune şi rele (ori nici bune, nici rele), dar nu-şi 

găsesc, sub nici o formă, locul în acea imen-
să bucurie ce transcende totul. Dispărând 
vălul de dualitate al elementelor existenţei, 
rămâne vie şi inalterabilă doar conştiinţa 
poetică, în care se risipeşte nucleul cauzal ce 
ordonează succesiunea vieţii şi a morţii sub 
impulsurile maktubiene ale karmei.

Starea extatică e completată de secunda 
din clepsidra oprită pe muchia luminii şi a 
inimii. Între timpul diurn şi cel nocturn, între-
ţesând firele veşniciei care „s-a născut la sat” 
(Lucian Blaga), momentul evocat atât de 
bine prin melodiosul fonetism regional şi 
arhaic „sara” a inspirat – înainte ori după 
Eminescu – şi pana altor bijutieri ai verbului 
scris: Vasile Cârlova, Ion Heliade-Rădulescu, 
Dimitrie Bolintineanu, George Coşbuc, Ion 
Pillat, George Bacovia, Vasile Voiculescu, A. 
E. Baconsky, Al. Philippide ş.a.

Rupt de atât de trecătoarele griji, cea-
sul înserării premerge misterului noptatec, 
beznelor de început ori de sfârşit de lume. 
Timpul situat între zi şinoapte simbolizea-
ză o necontenită aspiraţie, o propensiune 
constantă spre echilibrul primordialei trăiri 
din profunzimea insondabilă a marelui Sine 
arhetipal; momentul vesperal, această neli-
niştită sclipire dintre două stări opuse, în 
esenţă contradictorii, redă potenţiala dorin-
ţă de retragere din diurn, din cotidian, din 
problematica efemeridelor şi a aparenţelor 
înşelătoare ale vălului Mayei, spre marea 
taină a tăcerii înstelate a Eu-lui adâncit în 
propria-i esenţă.

Similară filosofiei necuprinsului Orient, 
dar şi credinţei ancestrale a strămoşilor daci, 
ancorată în blândeţea sufletului românesc, 
rostirea cuvântului „ce exprimă adevărul” 
este pătrunsă de o evlavioasă veneraţie către 
acel străvechi ideal de nedomolită năzuinţă 
spre desăvârşire, către acea înălţime a vieţii 
simple, autentice, din sihăstria naturii.

Unitate indestructibilă a dezmărginitei 
armonii, atmosfera lirică izvorâtă din titlul 
poeziei eminesciene „Sara pe deal” sugerea-
ză o inefabilă amalgamare într-un tot unitar 
a coordonatelor timpului şi ale spaţiului, 
spre contopirea Fiinţei cu Universul.

Persida RUGU 

SARA PE DEAL
de Mihai EMINESCU

(o încercare de eseu asupra 
semnificaţiei titlului)
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Introducere
Ascultam, elev încă fiind, la Braşov, în 

Şchei, pe notele „Baladei”, un mesaj despre 
premiera operetei „Crai Nou”, petrecută în 
1883, în marea sală de festivităţi a Liceului 
„Andrei Şaguna” şi eram îndemnat de 
dascălii mei să nu uit. Mă gândeam atunci 
– şi gândul acesta s-a întărit mereu – că cea 
mai frumoasă doină românească, auzită 
vreodată de mine era, fără îndoială, aceas-
tă „Baladă” sau tânguirea bucovineanu-
lui fără noroc numit Ciprian Porumbescu. 
Plângeau în notele ei – după gândul meu 
de-atunci – toţi codrii Arboroasei, invocând 
vremuri de demult, când din Ţara de Sus 
pornise destinul glorios al Ţării celei mari 
a Moldovei, despre care aveam să aflu 
mai apoi de la alt moldovean – Nicolae 
Iorga – că fusese „a doua libertate româ-
nească”. Abia mai târziu am înţeles versul 
„Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul”, 
din cea mai frumoasă poezie despre ţară, 
despre România, scrisă vreodată pe acest 
pământ, anume „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 
Românie!”. Cum a putut Mihai Eminescu – 
născut la 1850 în aceeaşi Ţară de Sus – când 
Moldova lui era împărţită între Turcia, 
Austria şi Rusia, Transilvania era provin-
cie a Austriei, iar Ţara Românească era 
privită încă de unii drept provincie privi-
legiată a Imperiului Otoman, trăind apoi, 
după 1859, într-o ţară care abia se forma, 
să prevestească viitorul României cu un 
optimism aşa de tonic?  Mai apoi, aveam 
să aflu că şi cea mai frumoasă şi mai exactă 
definiţie a patriei române tot un moldovean 
o dăduse, anume Mihail Kogălniceanu. 
Pentru el, pe la 1843, patria era „toată acea 
întindere de loc unde se vorbeşte româ-

neşte”, iar „istoria naţională” era „istoria 
Moldovei întregi, înainte de sfâşierea ei, 
a Valahiei şi a fraţilor din Transilvania”. 
Astfel, marele istoric romantic a dovedit că 
România exista înainte de proclamarea sa 
oficială în urma deciziei oamenilor politici; 
el era convins că România dăinuia de când 
exista limba română, iar limba noastră se 
născuse – se ştie – odată cu poporul nostru. 
O limbă este ca un organism viu, care se 
naşte, creşte, se dezvoltă şi moare odată 
cu poporul care a creat-o şi căruia i-a ser-
vit drept mijloc de comunicare. Definirea 
patriei prin limbă este tulburătoare, iar 
această definire vine la noi dintr-un trecut 
îndepărtat. Nu este de mirare că tot un 
moldovean – Alexe Mateevici – a scris, la 
1917, cea mai frumoasă odă dedicată limbii 
române: „Limba noastră-i o comoară…”. 
Mult în urma lor, vine munteanul Nichita 
Stănescu (cu „Patria mea este limba româ-
nă”), inspirat de pomenit ele modelele. 

Oare toate aceste definiţii româneşti 
de excepţie – adevărate mărturii de simţi-
re românească – date de moldoveni, să fi 
venit numai în epoca avânturilor romantice 
ale secolului naţionalităţilor, când lumea 
intelectuală se trezea la conştiinţă naţională 
şi se străduia să îndrume în acelaşi sens şi 
masele de jos? Unii au şi fost, de altminteri, 
ispitiţi să afirme, cu destulă uşurinţă, că 
naţiunea este o construcţie recentă, dato-
rată exclusiv intelectualilor, aceia care i-au 
învăţat pe oamenii simpli că au origine 
comună, că vorbesc aceeaşi limbă, că au 
aceleaşi credinţe şi tradiţii etc. De aceea, s-a 
vorbit despre „inventarea naţiunii”, cam 
în felul în care se născocise locomotiva cu 

Ioan-Aurel POP 

Lecţia de românism 
a românilor de la 

răsărit (sau cum am 
devenit moldovean…)
(Alocuţiune la sărbătorirea Zilei Unirii 

de la 1859, la Academia Moldovei)
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aburi, motorul cu ardere internă sau zborul 
cu aparate mai grele decât aerul… Era ca şi 
cum un grup de oameni ar fi avut ideea cu 
totul nouă să-i pună pe bulgari, pe munteni 
şi pe sârbi la un loc, cu scopul de a face o 
ţară sud-est europeană numită, să zicem, 
„Balcania” sau „Romslavia”. Ni se spune 
că numai întâmplarea a voit ca valahii din 
Ţara Românească să fie plasaţi alături de 
moldoveni şi alături de transilvăneni, cu 
scopul de a forma România – o construcţie 
destul de artificială, clădită pe ideile unor 
intelectuali inteligenţi şi nu pe realităţi. 
Oare numai în contextul acestei „invenţii” 
recente să fi compus Porumbescu „Balada” 
(cea mai frumoasă doină cultă româneas-
că), să fie scris Eminescu poezia „Ce-ţi 
doresc au ţie, dulce Românie” (cea mai fru-
moasă poezie dedicată patriei, României), 
să le fi spus Kogălniceanu studenţilor săi 
de la Iaşi că patria este toată acea întindere 
de loc pe care se vorbeşte româneşte (cea 
mai frumoasă definiţie a patriei), să fi ela-
borat Mateevici „Limba noastră” (cele mai 
frumoase versuri dedicate limbii române)? 
Să fie toate acestea artificiale, născute din 
„programarea” unor moldoveni de a fi – ca 
la o comandă – patrioţi români? Unii – mai 
ales străini – ar putea să şi creadă astfel de 
aserţiuni, cu precădere în contextul în care 
astăzi, în multe împrejurări, naţiunile sunt 
demonizate, fiindu-le atribuite toate relele 
universului.

Răspunsul la dilemele de mai sus nu 
poate veni decât prin analiza situaţiei din 
perioadele vechi, cele de dinainte de 1800. 
Dacă înainte de 1800, muntenii, oltenii, 
moldovenii, ardelenii vor fi fost mase difu-
ze şi diferite, vorbitoare de limbi variate, 
cu credinţe şi tradiţii divergente etc., pe 
care intelectualii moderni se vor fi căznit 
să le unifice cumva, atunci ideea naşterii 
artificiale şi târzii a unităţii româneşti tre-
buie admisă. Pentru a ne lămuri, nu exis-
tă decât o singură cale,  anume apelul la 
cercetarea istorică, la studiile specialiştilor 
care – prin metodele lor specifice – sunt 
capabili să reconstituie (fie şi parţial) tre-
cutul. Acest lucru a fost făcut deja, fireşte, 
cu rezultate deosebite, în secolul al XX-lea, 
prin contribuţiile de excepţie ale lui Nicolae 
Iorga, Gheorghe I. Brătianu, Constantin C. 
Giurescu, Ioan Lupaş, Petre P. Panaitescu 
şi ale multor altora, dar neîncrezători – ca 
să nu spunem răuvoitori – mai sunt destui. 

De aceea, în asemenea cazuri, repetiţia – 
”mama învăţăturii” – nu este niciodată de 
prisos. Nu vom evoca aici decât exemplele 
cele mai semnificative.

1. Dimitrie Cantemir la 1700
„Împinşi şi poftiţi fiind de la unii pri-

eteni străini, şi mai cu dinadins de la înso-
ţirea noastră care este Academia Ştiinţelor 
din Berlin”, Dimitrie Cantemir1 se simte 
dator, pe la 1700, să lămurească „începă-
tura, neamul şi vechimea moldovenilor”2. 
De aceea, el a trebuit să răspundă câtorva 
întrebări, pe care şi le-ar fi putut pune stră-
inii de la cumpăna secolelor al XVII-lea şi al 
XVIII-lea, cum ar fi cele referitoare la iden-
titatea românilor şi a ţărilor lor. La între-
barea „cine sunt românii?”, răspunde fără 
ezitare că sunt urmaşii romanilor, iar la cea 
despre ţările locuite de români spune că ele 
vin de demult, fiind formate pe locul vechii 
Dacii. Ţara Românilor a fost pentru el una 
şi nedespărţită, din vremuri imemoriale, 
după cum singur mărturiseşte în prima 
dintre cele trei „cărţi” din Hronic (numite 
„Prolegomene”), „carte” în care prezin-
tă o descriere istorico-geografică „a toată 
Ţara Românească (care apoi s-au împăr-
ţit în Moldova, Muntenească şi Ardealul) 
din descălecatul ei de la Traian”. Pentru 
Cantemir, Ţările Româneşti se numesc 
„Daco-Romania”, adică Romania născută 
pe teritoriul vechii Dacii, din coloniştii 
romani, chemaţi şi români. Aşadar româ-
nii nu erau altceva pentru Cantemir decât 
romanii trăitori de circa 1600 de ani în 
noua Romanie, făurită pe teritoriul Daciei. 
„Dachiia au fost de la Traian împărat cu 
cetăţeni şi slujitori vechi romani descălecată 
şi deciia precum aciiaşi romani să fie moşii, 
strămoşii românilor, cari şi astăzi în părţile 
Dachii lăcuitori să află3, adecă moldovea-

1 Vezi cea mai recentă şi mai completă lucrare 
despre Dimitrie Cantemir şi familia sa, anume Andrei 
Eşanu (coordonator şi redactor ştiinţific), Dinastia 
Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII, Chişinău, 2008, 
passim.
2 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Postfaţă 
şi bibliografie de Magdalena Popescu, ediţia a II-a, 
Bucureşti, 1976, p. 243.
3 Între aceşti romani, este amintit unul faimos – este 
drept, exilat şi nu colonizat – anume poetul Ovidiu, rămas 
până la moarte în aceste ţinuturi de la Dunăre şi de la 
Pontul Euxin. Până la urmă, el spune că a reuşit cu greu 
să înveţe limba getică, în care a scris şi poeme, aplaudate 
de acei barbari.
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nii, munteanii, maramorăşeanii, românii 
de peste Dunăre şi cuţovlahii din Ţara 
Grecească, căci toate acestea năroade dintr-
aceiaşi romani ai lui Traian să fie, nu numai 
limba şi graiul…”4. „Aceştia dară mai sus 
pomeniţi şi în toată lumea cu nume nemu-
ritor, vestiţii romani … sunt moşii, stră-
moşii noştri, a moldovenilor, muntenilor, 
ardelenilor, precum şi numele cel de moşie 
ne arată (români chemându-ne şi limba 
cea părintească (care din românească sau 
latinească este) nebiruit martor ni iaste”5. 
Limba românilor este curat romană şi nu 
s-a „stricat” niciodată prin amestec efectiv 
cu graiul „barbarilor”. Îi invocă pe scriitorii 
care socotesc graiul moldovenesc ca fiind 
graiul „latinesc stâlcit” şi pe aceia care soco-
tesc că se trage din graiul italienesc. Aduce 
în atenţie argumentele ambelor părţi, cu 
accent pe prima opinie („graiul latinesc ar 
fi muma cea dreaptă şi adevărată a graiului 
moldovenesc”): 1) coloniile romane au fost 
aduse în Dacia înainte de stricarea graiului 
romanilor în Italia; 2) „Moldovenii nu s-au 
numit niciodată italieni, nume care a ajuns 
al romanilor în vremile ce au urmat, în mai 
multe locuri, ci au păstrat totdeauna nume-
4 D. Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo 
vlahilor, Bucureşti, 1901, p. 153.
5 Ibidem, p. 25 (vezi şi paginile următoare 50-51, 86, 
104, 109 etc.).

le de romani, acelaşi pentru toţi locuitorii 
Italiei în vremea când Roma era cetatea cea 
mai de frunte a lumii întregi”6. Ungurii şi 
polonezii le zic şi românilor şi moldove-
nilor vlahi; 3) în limba moldovenilor sunt 
mai multe vorbe latineşti care în graiul 
italian nu există. În graiul moldovenesc 
sunt şi cuvinte din graiul grecilor, turcilor, 
leşilor, ungurilor, tătarilor, italienilor (de la 
genovezii de la Marea Neagră) şi chiar al 
dacilor (de la sclavii daci, de la femeile dace 
devenite neveste de romani). „Muntenii şi 
ardelenii au acelaşi grai cu moldovenii”7 şi 
toţi se numesc pe sine români, de la vechii 
romani8.

Cu alte cuvinte, cel mai mare învăţat 
moldovean din toate timpurile (de până 
atunci) ştia din cercetări minuţioase că 
moldovenii sunt români, că aceşti români 
se trag cu romani şi că nu este nicio con-
tradicţie între grupurile regionale de mol-
doveni, munteni, ardeleni etc. şi calitatea 
lor generală de români, înrudiţi cu celelalte 
popoare romanice. Altfel spus, la 1700, 
Dimitrie Cantemir exprimă clar ideea iden-
tităţii româneşti, în primul rând pe baza 
unităţii de origine şi de limbă.

2. Cronicarii veacului al XVII-lea
Înainte cu circa o jumătate de secol 

faţă de Cantemir, marele învăţat Miron 
Costin exprima idei asemănătoare, pornind 
de la denumirile date diferitelor grupuri 
de români. „Şi acestea – nu toate denumi-
rile, <ci> numai unele dintre ele – le-am 
însemnat, pentru înţelegerea mai uşoa-
ră a denumirilor neamului şi altor ţări, 
Moldovei şi Ţării Munteneşti şi românilor 
din Ardeal. Aşa şi pentru neamul acesta, de 
care scriem, din ţările acestea, numele său 
drept şi mai vechi este român, adecă râm-
lean, de la Roma. Acest nume <vine> de la 
descălecatul lor de la Traian, şi cât au trăit 
<românii>, până la pustiirea lor de pe aces-

6 Idem, Descrierea Moldovei…, p. 230.
7 Ibidem, p. 235.
8 Legat de limbă, principele încearcă să lămurească şi 
chestiunea alfabetului chirilic, folosit de români în Evul 
Mediu, considerând (eronat) că literele slave au fost 
preluate, în locul celor latine, prin intermediul Bisericii 
ortodoxe, relativ târziu, după Conciliul de la Florenţa 
(1439), pentru ”stârpirea” influenţei latine (catolice). 
Cantemir condamnă acest act, care i-ar fi menţinut pe 
români în închistare, conducând la ”barbaria” care ”este 
acum stăpână în Moldova” (vezi A. Eşanu,op. cit., p. 
284).

eseu



24
pagina

REVISTA FEED BACK                                                              nr. 1-2/ ianuarie-februarie 2014 

te locuri <deschise> şi cât au trăit în munţi, 
în Maramureş şi pe Olt, tot acest nume 
l-au ţinut şi îl ţin până astăzi, şi încă mai 
bine muntenii decât moldovenii, că ei şi 
acum zic Ţara Rumânească, ca şi românii cei 
din Ardeal. Iar străinii şi ţările dimprejur 
le-au pus acest nume de vlah, de la vloh, 
cum s-a mai pomenit, <iar> aceste nume 
devaleos, valascos, olah, voloşin tot de străini 
sunt puse, de la Italia, căreia îi zic Vloh. 
Apoi, mai târziu, turcii, de la numele dom-
nului care a închinat ţara întâi la turci, 
ne zic bogdani9, <iar> muntenilor caravlah, 
grecii ne zic bogdanovlah, muntenilor – vla-
hos. Iar acest nume, moldovan, este de la 
apa Moldovei, după al doilea descălecat 
al acestei ţări, de la Dragoş vodă.10 Şi 
muntenilor, ori cei de pe munte – munteni, 
ori cei de pe Olt – olteni, că leşii11 aşa le 
zic molteani. Deşi şi prin istorii, şi în graiul 
străinilor, şi între ei înşişi, cu vremurile, 
cu veacurile, cu înnoirile, <românii> au şi 
dobândesc şi alte nume, doar acela care 
este numele vechi stă întemeiat şi înră-
dăcinat, <adică> rumân, cum vedem. Că, 
măcar că ne chemăm acum moldoveni, dar 
nu întrebăm: „ştii moldoveneşte?”, ci „ştii 
rumâneşte?”, adică râmleneşte; puţin nu 
este ca sţis romaniţe, pe limba latină. Stă, 
dar, numele cel vechi ca un temei neclăti-
nat, deşi adaugă ori vremile îndelungate, 
ori străinii adaugă şi alte nume, însă cel 
ce-i rădăcină nu se mută. Şi aşa este şi 
acestor ţări, şi ţării noastre, Moldovei, şi 
Ţării Munteneşti: numele cel drept din 
moşi-strămoşi este român, cum îşi cheamă 
şi acum locuitorii din ţările ungureşti, şi 
muntenii ţara lor şi cum scriu şi răspund 
cu graiul: Ţara Rumânească”.12 Astfel, 
Miron Costin lămureşte în chip destul de 
clar existenţa numelor generale de români 
şi vlahi, a altor denumiri regionale şi loca-

9 Este vorba aici nu de numele domnului, ci al dinastiei 
(Bogdani sau Bogdăneşti) sub care, la un moment dat, 
ţara a fost închinată turcilor.
10 Primul descălecat era considerat cel al romanilor 
conduşi de împăratul Traian.
11 Numele medieval în limba română al polonezilor. 
Aceştia din urmă le ziceau locuitorilor Moldovei ”valahi”, 
iar celor din Ţara Românească „multani” sau „moltani”, 
iar ţării „Multana” (fiindcă numele de „Valahia” sau 
„Ţara Valahă” era deja dat de ei Moldovei).  
12 Miron Costin, Opere alese. Letopiseţul Ţării Moldovei. 
De neamul moldovenilor. Viaţa lumii, ediţie de Liviu 
Onu, Bucureşti, 1967, p. 156-157.

le (bogdani, moldoveni, munteni, olteni), 
precum şi a numelui de Ţara Românească. 
Cum se vede, învăţatul boier moldovean 
foloseşte alternativ numele de rumân şi 
român, ele reprezentând pentru el exact 
acelaşi lucru. El ştie că românii au multe 
denumiri locale, regionale, după provincii-
le şi „ţările” în care locuiesc, dar şi o denu-
mire etnică generală, cu o formă principală 
internă (rumân ori român) şi una externă 
(vlah). Miron Costin constată că românii, 
indiferent unde ar trăi, numesc toate regiu-
nile locuite de ei „Ţara Românească”.

Mai înainte de Miron Costin cu câte-
va decenii, vornicul Grigore Ureche scria 
în Letopiseţul său „de când s-au descăle-
cat ţara”, că „rumânii, câţi să află lăcui-
tori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la 
Maramoroşu, de la un loc sântu cu moldo-
venii şi toţi de la Râm se trag”; el ştia (pe la 
1600) şi că în Transilvania „mai multu-i ţara 
lăţită de români decâtu de unguri”13.

Pentru unii specialişti, mărturiile aces-
tor mari învăţaţi moldoveni – care vorbesc 
răspicat în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea 
despre originea romană şi unitatea români-
lor – nu sunt suficient de relevante, fiindcă 
ei ar fi aflat de la străini aceste lucruri. De 
exemplu, culţii boieri moldoveni Grigore 
Ureche şi Miron Costin s-ar fi „iluminat” 
în legătură cu unitatea şi latinitatea româ-
nilor la colegiile iezuite din Polonia, unde 
ar fi învăţat după principiile umanismului 
târziu. Astăzi se ştie că nu a fost aşa, dar 
chiar dacă ar fi fost, faptul că străinii îi 
priveau pe moldoveni una cu muntenii şi 
cu ardelenii nu venea din legendă, ci din 
realitate. Cu alte cuvinte, străinii nu aveau 
cum să „inventeze” unitatea românilor, nu 
aveau cum să-i înveţe pe locuitorii de la 
Carpaţi, de la Dunăre, de pe Mureş şi de la 
Nistru aceeaşi limbă ori să-i facă să-şi aibă 
sorgintea în latinitate. Încă acum mai multe 
decenii, s-a dovedit fără putinţă de tăgadă, 
că românii (natural, unii dintre ei) au avut 
ei înşişi conştiinţa romanităţii lor în Evul 
Mediu14 şi au transmis această convingere 
mai departe, spre noi.

13 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţia a 
II-a,  de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 131-132.
14 Ş. Papacostea, Les Roumains et la conscience de leur 
romanité au Moyen Âge, în ”Revue roumaine d’histoire”, 
IV, 1965, nr. 1, passim; Adolf Armbruster, Romanitatea 
românilor. Istoria unei idei, ediţia a II-a, Bucureşti, 1993, 
passim.
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3. Conştiinţa romanităţii în secolul 
al XVI-lea

Nu la Liov (Lwiw, Lemberg, Leopoli), 
nici la Bar sau la Cracovia trebuiau să mear-
gă boierii moldoveni ca să înveţe unitatea 
şi romanitatea românilor, ci era suficient 
să rămână acasă, la Iaşi, la Suceava ori la 
Soroca. Nu mai departe decât în iulie 1600, 
Mihai Viteazul s-a intitulat la Iaşi „domn 
al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată 
Ţara Moldovei”, trasând pentru vecie des-
tinul poporului român. Marele om politic 
şi strateg nu a făurit atunci, în Moldova, 
România unită – după cum, mânaţi de prea 
mult avânt, au spus şi au scris unii patri-
oţi – dar a oferit un exemplu şi a trasat, cu 
voie ori fără voie, direcţia de urmat. Fireşte, 
nu toţi au înţeles ce se întâmpla atunci, 
când ţările care formaseră odinioară Dacia 
se aflau sub o singură cârmuire – pentru 
prima oară românească! – dar unii au luat 
aminte şi s-au bucurat ori întristat, după 
împrejurări.

Faptul că unii dintre români vor fi 
înţeles mesajul unităţii şi latinităţii se vede 
din două exemple din epocă. Astfel, într-o 
proclamaţie către locuitorii Moldovei, 
lansată în februarie 1562, de către Iacob 
Heraclide (poreclit Despotul), acest princi-
pe se adresa supuşilor săi, angajându-se „să 
lupte zi şi noapte cu infidelii şi blestemaţii 
turci […], împreună cu voi [moldovenii], 
oameni viteji şi neam războinic, coborâtori 
din valoroşii romani, care făcuseră lumea 
să se cutremure; şi în acest fel, vom face 
să se cunoască de către lumea întreagă 
adevăraţii romani şi descendenţii lor, iar 
numele nostru va fi nemuritor şi vom cinsti 
imaginea părinţilor noştri”15. Despot Vodă 
– străin de ţară şi de neam, dar identificat 
de-acum cu supuşii săi moldoveni – nu 
avea de ce să dea un astfel de document 
destinat moldovenilor, dacă aceştia nu ar 
fi înţeles nimic din el. Este foarte probabil 
că unii dintre consilierii (sfetnicii) local-
nici ai exoticului domn, ştiind cum pot fi 
impresionaţi moldovenii, mai ales liderii 
lor politici şi militari, l-au îndemnat pe 
suveran să pomenească de originea roma-
nă, adică să insiste pe o coardă sensibilă, 

15 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la 
istoria românilor, vol. II, partea I, p. 416. Ioan-Aurel 
Pop, Naţiunea română medievală. Solidarităţi etnice 
româneşti în secolele XIII-XVI, Bucureşti, 1998, p. 114.

menită să stimuleze la lupta contra „păgâ-
nilor”, adică a celor care – în concepţia 
epocii – ameninţau civilizaţia românească 
şi europeană. Al doilea exemplu, confirmă 
această idee. În 1514 – când lumea catolică 
pregătea o nouă cruciadă antiotomană – 
Jan Laski, episcopul de Gnezno (Polonia), 
arăta într-un raport destinat Conciliului de 
la Lateran ce rol important putea fi rezervat 
Moldovei în această întreprindere interna-
ţională. Pentru a-i convinge în acest sens 
pe înalţii prelaţi catolici, episcopul polonez 
scria: „Căci ei [moldovenii] spun că sunt 
oştenii de odinioară ai romanilor, trimişi 
aici pentru apărarea Pannoniei împotriva 
sciţilor…”16. După cum se vede, nu ierar-
hul catolic polonez pretindea că moldove-
nii descind din romani, ci moldovenii înşişi 
„spuneau” acest lucru, se mândreau proba-
bil cu el! Natural, nu trebuie să ne închipu-
im că acesta era un curent de masă, că toţi 
moldovenii clamau în public obârşia lor 
romană. Dar unii dintre moldoveni ştiau şi 
susţineau cu siguranţă acest lucru, pe care 
Jan Laski nu face decât să-l consemneze 
cu exactitate. El nu spune că moldovenii 
se trag din romani, ci că moldovenii susţin 
acest lucru, ceea ce este semnificativ.

4. Conştiinţa unităţii româneşti la 
1400

Un mesaj important despre unitatea 
românească vine din a doua parte a seco-
lului al XV-lea, mai exact din ziua de 8 mai 
1477, când Ioan Ţamblac, solul şi unchiul 
„prealuminatului domn” Ştefan cel Mare, 
arăta înaintea Senatului Veneţiei situaţia 
Moldovei şi susţinea necesitatea luptei 
tuturor creştinilor contra pericolului oto-
man. Documentul fusese elaborat la curtea 
domnească de la Suceava. Prin vocea solu-
lui vorbea principele însuşi, care se plângea 
dogelui şi fruntaşilor republicii lagunare 
cum îi mâna uneori Turcul contra Moldovei 
chiar şi pe creştini şi pe fraţi, între aceştia 
aflându-se şi „cealaltă Ţară Românească” 
(l’altra Valachia)17. În Moldova secolului 
al XV-lea se ştia şi se vorbea, prin urma-

16 Nicolae Iorga, Dovezi despre conştiinţa originei 
românilor, în ”Analele Academiei Române”, Memoriile 
Secţiunii Istorice, seria a III-a, 1935-1936, p. 261.
17  Manole Neagoe, Olimpia Guţu, Mihail Guboglu, Radu 
Constantinescu, Constantin Vlad,Războieni. Cinci sute de 
ani de la campania din 1476. Monografie şi culegere de 
texte, Bucureşti, 1977, p. 228-232.
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re, de două ţări româneşti, dintre care cea 
dintâi era, în chip natural, chiar Moldova. 
Ţara românilor sud-carpatini era pentru 
moldoveni „cea de-a doua” sau „cealaltă” 
Românie ori Ţară Românească. De altmin-
teri, acest fapt se ştia în tot Occidentul şi, 
cu precădere, în mediile Peninsulei Italice, 
unde s-au păstrat sute de documente şi 
alte tipuri de surse, începând cu secolul al 
XIV-lea, în care se vorbeşte despre două 
Valahii, adică despre două Ţări Româneşti, 
aflate la Carpaţi şi la Dunăre. Se ştia că şi 
în Transilvania predominau românii, dar, 
fiindcă puterea (conducerea) de acolo nu 
era în mâinile românilor, Transilvania nu 
putea fi socotită, sub aspect politic, o „Ţară 
Românească”. În schimb, Moldova şi Ţara 
Românească, în care conducătorii sau stă-
pânii erau, ca şi poporul de jos, români, nu 
puteau fi şi nu erau decât ţări româneşti.

5. Unitatea prin credinţă şi limbă în 
secolul al XIV-lea

Sunt, aşadar, legături profunde, cunos-
cute deopotrivă de români şi de străini, care 
treceau încă din Evul Mediu peste graniţele 
politice, mărturisind unitatea românească 
şi prefigurând consolidarea ei în viitor. 
Cu un secol înainte de evocata mărturie 
a lui Ştefan cel Mare, prin anii 1379-1383, 
un călugăr franciscan – Bartolomeu de 
Alverna, vicarul Bosniei18 – le arăta lui 
Ludovic I de Anjou (1342-1382), regele 
Ungariei şi altor fruntaşi catolici avanta-
jele atragerii „schismaticilor” (ortodocşi-
lor) români şi slavi, cuprinşi în Ungaria, 
la catolicism pe toate căile (dacă nu prin 
convingere, atunci cu forţa armelor). Dacă 
slavii şi românii din Ungaria ar fi deve-
nit catolici – spune „misionarul” respec-
tiv – „multe rele, anume tâlhării şi ucideri 
ascunse, pe care ei [slavii şi românii] le 
comit acum fără conştiinţă [a păcatului] 
împotriva creştinilor [catolicilor], împreună 
cu cei din afară, de o limbă şi sectă cu ei, 
vor înceta”19. Textul acesta transmite mai 
multe mesaje: acei români, sârbi şi bulgari 

18   Vicariatul Bosniei era o unitate teritorială a Ordinului 
Franciscan, în care intrau deopotrivă Ungaria şi Ţările 
Române şi în care se desfăşura din plin acţiunea de 
atragere la catolicism a ”schismaticilor” (ortodocşilor).
19 Ş. Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu 
românesc. Studii critice, Cluj-Napoca, 1988, p. 95. I.-A. 
Pop, Naţiunea română medievală. Solidarităţi etnice 
româneşti în secolele XIII-XVI, Bucureşti, 1998, p. 88.

(cu toţii ortodocşi) cuprinşi prin cucerire 
sub autoritatea regelui Ungariei răbdau cu 
greu asuprirea şi se răzvrăteau, comiţând 
acte calificate drept „crime” (tâlhării şi 
ucideri); nefiind catolici, aceştia nu aveau 
„conştiinţa păcatului”, fiind convinşi că-şi 
fac, din punctul de vedere al credinţei şi 
etniei lor, dreptate; ortodocşii din Ungaria 
nu comiteau aceste „rele” singuri, ci cu 
ajutorul fraţilor lor de limbă şi credinţă 
din statele libere, situate în afara regatu-
lui angevin; ca să înceteze toate acestea, 
inclusiv solidaritatea în numele confesiunii 
şi limbii, franciscanul cerea imperios atra-
gerea la catolicism a românilor şi slavilor 
în cauză. Dacă ne referim doar la români, 
constatăm că, în jurul anului 1380, cei din 
Transilvania şi Ungaria erau supuşi unei 
presiuni supunere şi de catolicizare, în faţa 
căreia se străduiau să reziste aliindu-se 
cu cei „de o limbă şi sectă cu ei”. Cu alte 
cuvinte, românii din Transilvania luptau 
pentru apărarea identităţii lor ajutaţi de cei 
din Moldova şi Ţara Românească. Iar acest 
lucru se întâmpla în secolul al XIV-lea. Şi 
tot atunci, anumite forţe externe tindeau 
să frângă această solidaritate prin metode 
diverse, inclusiv prin schimbarea credin-
ţei – important factor de conştiinţă etnică 
identitară. Nu se poate să nu se remarce 
în aceste texte şi dispreţul profund al occi-
dentalilor catolici faţă de români (şi slavi), 
care – ortodocşi fiind – nici nu erau catalo-
gaţi între creştini. De altminteri, în secolul 
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al XIV-lea, Regatul Ungariei, sub egida 
papalităţii, a desfăşurat o intensă campa-
nie (uneori adevărate „cruciade”) împotri-
va „păgânilor, ereticilor şi schismaticilor”. 
Chiar şi din această din urmă expresie 
sau formulare (extrasă din documentele 
de epocă) se vede cum, adesea, necreştinii 
(„păgânii”), cei abătuţi de la dreapta cre-
dinţă („ereticii”) şi cei nesupuşi ierarhiei 
occidentale („schismaticii”) erau puşi, în 
cancelariile catolice, pe acelaşi plan20. Cam 
în acelaşi timp (la 1374), pe fondul menţio-
natei campanii de catolicizare a românilor 
din Regatul Ungariei şi din afara graniţelor 
acestuia, papa Grigore al XI-lea adresa o 
scrisoare aceluiaşi rege Ludovic I şi celor 
doi arhiepiscopi ai Ungariei, document în 
care se vorbeşte despre „acea parte a mul-
ţimii naţiunii românilor” (natio Wlachonum) 
trăitori „la hotarele Regatului Ungariei, 
spre tătari” şi care ar fi trecut, de curând, de 
la „ritul şi schisma grecilor” la catolicism; 
totuşi, trecerea aceasta apare mai mult 
formală, fiindcă – spune epistola papei – 
românii respectivi „nu sunt mulţumiţi cu 
slujba preoţilor unguri” şi cer un ierarh 
cunoscător al „limbii zisei naţiuni”, adică 
al limbii române (qui linguam dicte nationis 
scire asseritur)21. Aceşti români – numai o 

20 I.-A. Pop, ”Din mâinile valahilor schismatici…”. 
Românii şi puterea în Regatul Ungariei medievale 
(secolele XIII-XIV), Bucureşti, 2011, passim.
21 E. de Hurmuzaki, Documente…, I/2, p. 217; Ş. 

parte din „mulţimea naţiunii lor” – situaţi 
„spre tătari”, trebuie localizaţi pe teritoriul 
Moldovei, eventual în Episcopia Milcoviei, 
despre care vorbesc alte documente. Poate 
chiar ei – direct sau indirect – vor fi adre-
sat o petiţie spre curia papală, invocând 
limba română ca mijloc de păstrare a iden-
tităţii lor. Antagonismul confesional dintre 
români (ortodocşi) şi unguri (catolici) capă-
tă aici – cum bine s-a observat mai demult 
– conotaţie naţională, fiindcă limba română 
este contrapusă celei maghiare („a preoţilor 
unguri”), neînţeleasă de către cei supuşi 
prozelitismului. Apariţia limbii ca argu-
ment al opoziţiei românilor faţă de efortul 
angevin şi catolic de integrare confesională 
a lor a fost privită ca un indiciu clar al intră-
rii în scenă a naţiunii medievale22. Iar primii 
dintre români care au folosit faţă de străini 
limba ca marcă a identităţii româneşti au 
fost cei de la răsărit de Carpaţi. Altfel spus, 
românii moldoveni se apărau, încă din 
secolul al XIV-lea, prin limbă de presiunile 
alogene. Se înţelege acum de ce, Antonio 
Bonfini avea să spună Europei, în secolul al 
XV-lea, cum supravieţuiseră românii în faţa 
valurilor de barbari: fiindcă ştiuseră să-şi 
apere mai mult limba decât viaţa! 

6. Rezistenţa şi solidaritatea prin cre-
dinţă în secolul al XIII-lea

Cu circa un secol şi jumătate înaintea 
întâmplărilor de la 1380, cam pe acelaşi 
locuri din viitoarea Moldovă – cuprinse 
atunci în vremelnica Episcopie a Cumanilor 
– se petreceau fenomene similare: o scrisoa-
re (dată la Perugia, în 14 noiembrie 1234) 
a papei Grigore al IX-lea reproşa „regelui 
tânăr” ungar Bela al IV-lea că nu face des-
tul pentru răspândirea „credinţei adevăra-
te” în Episcopatul Cumaniei, unde trăiau 
nu cumani, ci „anumite popoare numite 
româneşti”, care, în loc să asculte de epi-
scopul catolic, numit recent acolo drept 
păstor, primeau în continuare sfintele taine 
de la „nişte episcopi falşi”, de rit bizantin, 
atrăgând la credinţa lor ortodoxă şi pe 
unii locuitori ai Regatului Ungariei, trecuţi 
peste Carpaţi ca să formeze „un singur 
popor” cu pomeniţii români23. Suveranul 
pontif porunceşte energic încetarea rapi-

Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu…, p. 120; 
I.-A. Pop, Naţiunea română medievală…, p. 90.
22 Ş. Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu 
românesc…, p. 130.
23 Ştefan Pascu, Constantin Cihodaru, Konrad G. 
Gündisch, Damaschin Mioc, Viorica Pervain, Documenta 
Romaniae Historica, seria D. Relaţii între Ţările Române, 
vol. I (1222-1456), Bucureşti, 1977, p. 20-21.
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dă a acestei situaţii prin numirea acolo, în 
Moldova, a unui episcop vicar „potrivit 
acelei naţiuni” a românilor (illi nationem 
conformem), care să câştige încrederea locu-
itorilor şi care să ducă la bun sfârşit con-
vertirea. Cum se vede, în cercurile papale 
se ştia, încă şi în prima jumătate a secolului 
al XIII-lea, că românii de pe teritoriul vii-
toarei Moldove îşi apărau identitatea prin 
credinţă, că nu se lăsau amăgiţi de noile 
învăţături occidentale, menite să-i supună 
şi să-i desprindă de masa poporului lor, 
că ascultau de episcopii proprii şi, desigur, 
de voievozii proprii. Mai mult, acolo, în 
nesigurul Episcopat al Cumanilor (locuit 
de români), acţiunea prozelită pornită de 
catolici se întorcea împotriva iniţiatorilor 
ei, fiindcă românii moldoveni nu numai că 
nu se lăsau convertiţi, dar aveau forţa să-i 
atragă la credinţa lor pe alogeni, după cum 
chiar pomenitul document papal de la 1234 
mărturiseşte.

În lumina celor consemnate mai sus 
– extrase numai din izvoare – cine ar 
mai putea spune că unitatea şi identitatea 
românilor au fost „inventate” de intelectu-
alii moldoveni abia în secolul al XIX-lea? 
Exemplele din toate secolele trecute arată 
făurirea organică, pas cu pas, a acestei 
identităţi şi unităţi româneşti:

În secolul al XIII-lea (1234), românii 1. 
din sud-vestul viitoarei Moldove refuzau 
slujba catolicilor şi se îndreptau, după tra-
diţie, spre propriii episcopi de rit bizantin, 
rezistând şi atrăgându-i şi pe alţii la mode-
lul lor de viaţă spirituală.

În secolul al XIV-lea (circa 1370-2. 
1380), românii din Moldova îi ajutau în 
rezistenţa lor pe românii din Transilvania 
şi respingeau prozelitismul catolic, cerând, 
în locul preoţilor unguri, preoţi vorbitori ai 
limbii române.

În secolul al XV-lea (1477), în 3. 
Moldova lui Ştefan cel Mare, ca şi în 
Occident, se ştia bine că existau două 
„Valahii”, adică două Ţări Româneşti, în 
care se vorbea aceeaşi limbă şi se cultiva 
aceeaşi credinţă.

În secolul al XVI-lea (1514; 1562), 4. 
moldovenii se mândreau cu originea lor 
romană (comună cu a celorlalţi români), iar 
oştenii erau încurajaţi la luptă de domnul 
ţării prin invocarea acestei obârşii ilustre.

În secolul al XVII-lea, marii croni-5. 
cari moldoveni au scris, pentru prima oară 
în româneşte şi pentru prima oară pe întreg 
spaţiul românesc (înaintea transilvănenilor 
şi muntenilor), că românii din Moldova, 
Transilvania şi Ţara Românească formează 

un singur popor, de origine romană, că vor-
besc o limbă neolatină (înrudită cu italiana, 
spaniola şi cu celelalte limbi romanice), că 
denumirile regionale de moldoveni, mun-
teni, olteni, ardeleni etc. nu fac decât să 
întărească unitatea românească şi numele 
general de români (rumâni), identic cu 
acela de vlahi (valahi, volohi, blaci etc.), dat 
de străini poporului nostru.

La începutul secolului al XVIII-lea, 6. 
principele savant Dimitrie Cantemir,  – pri-
mul cărturar român de valoare europeană 
şi cu conştiinţă clară de român – scriind în 
latină şi alte limbi de circulaţie şi cunoaştere 
internaţională, a făcut cunoscută în mediile 
intelectuale ale lumii unitatea şi romanita-
tea românilor, latinitatea limbii, specificul 
moldovenilor şi al tuturor românilor. De 
la Cantemir porneşte şi Şcoala Ardeleană, 
ca şi toată izbucnirea de afirmare culturală 
naţională a românilor din secolul al XVIII-
lea, prezentă în toate cele trei ţări, de la Blaj 
la Bucureşti şi de Iaşi la Râmnic.

7. Unitatea românească văzută de 
învăţaţii moldoveni

Numai ştiind şi pătrunzând toate 
acestea, se poate înţelege creaţia lui Nicolae 
Iorga – calificat de unii drept „istoric naţi-
onalist”, deşi el a fost unul naţional şi 
internaţional în acelaşi timp –, mesajul său 
peste decenii şi secole, intuiţiile lui, verbul 
lui înaripat, atunci când a scris inclusiv 
despre „neamul românesc din Basarabia”. 
Iorga, care ştia aproape toate mărturii-
le de mai sus, a scris cele mai frumoase 
cuvinte care s-au văzut şi auzit vreodată 
despre România şi ţările ei de demult: „În 
timpurile cele vechi, românii nu făceau 
nici o deosebire în ceea ce priveşte ţinu-
turile pe care le locuiau; pentru dânşii, 
tot pământul locuit de români se chema 
Ţara Românească. Ţara Românească erau 
şi Muntenia, şi Moldova, şi Ardealul, şi 
toate părţile care se întindeau până la Tisa 
chiar, toate locurile unde se găseau români. 
N-aveau câte un nume deosebit pentru deo-
sebitele ţinuturi pe care le locuiau şi toate 
se pierdeau pentru dânşii în acest cuvânt 
mare, covârşitor şi foarte frumos, de Ţară 
Românească”. Şi adaugă, lămuritor: „Ţara 
Românească a avut odinioară un sens pe 
care foarte mulţi l-au uitat şi unii nu l-au 
înţeles niciodată; ea însemna tot pământul 
locuit etnograficeşte de români”24. Numai 

24 N. Iorga, Români şi Slavi. Români şi Unguri, Bucureşti, 
1922, p. 9. Vezi şi I.-A. Pop, Istoria şi semnificaţia 
numelor de român/valah şi România/Valahia, discurs de 
recepţie la Academia Română, rostit la 29 mai 2013, cu 
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ignoranţii sau/şi răuvoitorii se pot mira 
de aceste afirmaţii. La fel scrisese pe la 
1700 Dimitrie Cantemir, când vorbea des-
pre „toată Ţara Românească, care apoi 
s-au împărţit în Moldova, Muntenească şi 
Ardealul” sau, cu câteva decenii mai înain-
te, Miron Costin, convins că „numele [nos-
tru] cel drept din moşi-strămoşi este român, 
cum îşi cheamă şi acum locuitorii din ţările 
ungureşti, şi muntenii ţara lor şi cum scriu 
şi răspund cu graiul: Ţara Rumânească”. Cu 
alte cuvinte, în scrisul istoric din Moldova, 
de la 1600 până la 1900, se înregistrează 
aceeaşi tradiţie şi aceeaşi direcţie, a reflectă-
rii identităţii româneşti. Aici nu este vorba 
despre naţionalism sau despre românism, 
ci despre realitate, iar această realitate vine, 
cum s-a văzut din documentele de mai sus, 
tocmai de la 1200, când şi Ţara Moldovei 
era o ţară de ţări. Fireşte, vorbele lui Iorga 
pot suna, la prima vedere, metaforic, pot 
părea cu iz romantic stimulat de ideea naţi-
onală, cum au şi fost. Pot părea aşa, fiindcă 
se află în ele, pe lângă o neţărmurită erudi-
ţie, multă simţire, multă osândă şi durere, 
toată obida unui neam obligat să trăiască 
aproape un mileniu despărţit. Fireşte, criti-
cii ştiu că Ţara Românească şi limba româ-
nă nu au existat în realitatea palpabilă aşa 
cum le prezintă Nicolae Iorga, şi Dimitrie 
Cantemir, şi Miron Costin, dar ei nu pot 
înţelege că ele au dăinuit în suflete şi în 
inimi şi că marii învăţaţi moldoveni evocaţi 
despre această dăinuire vorbesc.
răspunsul acad. Dan Berindei, Bucureşti, 2013, passim.

Concluzii
După toate acestea, oare nu era în 

firea lucrurilor ca cea mai impresionantă 
doină românească s-o compună Ciprian 
Porumbescu, cea mai frumoasă poezie dedi-
cată României s-o scrie Mihai Eminescu, cea 
mai emoţionantă definiţie a patriei române 
s-o dea Mihail Kogălniceanu, cea mai fru-
moasă odă închinată limbii noastre s-o alcă-
tuiască Alexe Mateevici? Toţi aceşti mari 
români au fost moldoveni! Ei ne-au fost cei 
mai buni dascăli din lume întru românism 
şi românitate! Oare mai putem avea mirări, 
nelămuriri şi îndoieli în această privinţă? 
Mai mult decât atât, cunoscute fiind aces-
te antecedente cu rădăcini la începuturile 
mileniului al doilea, adică acum aproape o 
mie de ani, nu era oare de aşteptat ca cele 
mai înalte culmi ale culturii româneşti să 
fie atinse în Moldova? Cel mai mare poet 
român a fost şi este Mihai Eminescu, cel 
mai mare povestitor este Ion Creangă, cel 
mai mare compozitor este George Enescu, 
cel mai mare istoric este Nicolae Iorga, cel 
mai mare autor de romane istorice este 
Mihail Sadoveanu, cel mai mare sonetist – 
Mihail Codreanu… Cea mai mare mişcare 
literară de modernizare a culturii româ-
neşti şi de sincronizare a sa cu spirituali-
tatea europeană s-a născut şi s-a afirmat la 
Iaşi – este vorba de ”Junimea” – şi l-a avut 
în frunte pe un fiu de transilvănean, Ioan 
Maiorescu. Acesta, stabilit la Craiova, şi-a 
dat băiatul la şcolile bune de la Braşov, apoi 
în Germania etc. Fiul apoi, întors în patrie, 
nu s-a dus nici la Sibiu, nici la Craiova, nici 
la Braşov şi nici măcar la Bucureşti, ci la 
Iaşi, acolo unde se edificase prima univer-
sitate modernă românească şi unde se fău-
rea, la cel mai înalt nivel, cultura modernă 
românească.

De la moldoveni am învăţat ce înseam-
nă sacrificiul pentru ţară, de la ei ştiu de ce 
ţara trebuie să fie mai presus de fire, ştiu 
de ce nu mă pot niciodată supăra pe ţară, 
de ce ţara trebuie să se cheme România şi 
de ce poporul acesta – oricum s-ar numi 
– este şi rămâne poporul român. Tot de la 
ei ştiu – de Iorga şi Eminescu, de la Miron 
Costin şi Dimitrie Cantemir, de la Mihai 
Viteazul, întregitorul de la Iaşi, de la ano-
nimii din 1374, apărătorii limbii noastre 
la curia papală, de la ţăranii-oşteni morţi 
la Războieni şi la Stănileşti, de la boierii 
apărători ai Tighinei şi Bugeacului, de la 
morţii căzuţi la Mărăşeşti şi de la plugarii 
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şi păstorii din toate timpurile – că unirea 
noastră este prea tânără, că ea nu are nici 
măcar o sută de ani încheiată şi că ne mai 
căznim s-o facem şi acum. Astfel, pomeniţii 
mari bărbaţi ai Moldovei ne transmit să 
judecăm drept şi să nu ne pripim, să nu 
plecăm urechea la cârtitorii care îndeamnă 
la dezbinare. Ce sunt – exclamă ei, cu înţe-
lepciune – o sută de ani de unire (şchioapă 
şi ea!) pe lângă un mileniu de dezunire 
românească sau de unire prezentă numai în 
suflete? Ca să judecăm dacă unirea e bună 
sau rea, trebuie mai întâi s-o trăim măcar 
tot atât timp cât a durat dezbinarea! Acest 
mesaj despre ţară, despre unitate şi despre 
limbă ni l-au transmis învăţaţii moldoveni. 
De aceea, se poate spune că ei au făcut, 
într-adevăr, cultura românească modernă 
şi ei ne-au învăţat ce este România şi cum 
trebuie făurită ea; dar tot ei ne-au arătat, cu 
modestie, că mesajul lor este numai o desci-
frare, o decriptare a ceea ce a făcuse veacuri 
la rând poporul român.  

În acest fel, Dumnezeu răzbunase 
Moldova cea obidită, cea săracă şi asuprită, 
Moldova cea atacată şi jefuită de tătari şi 
de câţi alţii, Moldova frântă de duşmani, 
cu gropniţele domneşti şi cu vechile capi-
tale furate de austrieci, Moldova cea cu 
Tighina şi Căpriana, cu Hotinul şi cu Marea 
cea Mare înstrăinate, Moldova ceea mereu 
micşorată, dar niciodată îngenuncheată. 
Era acea Moldovă în care până şi baciul 
din Mioriţa se resemnase cu moartea! Dar 
era numai o moarte simbolică, a trupului, 

fiindcă spiritul Moldovei era mereu viu 
şi puternic: sacrificiul Moldovei şi al mol-
dovenilor a născut România şi pe români. 
Iar dacă cele mai frumoase, mai mari şi 
mai impresionante valori culturale româ-
neşti sunt făurite de moldoveni, atunci eu, 
român fiind, cum să nu mă simt moldo-
vean? Cum să nu laud Suceava şi Orheiul, 
Academia Mihăileană, actul de la 5 ianua-
rie 1859 sau înfiinţarea Universităţii la 1860, 
„Luceafărul” scris la 1883 sau „Rapsodia 
română” a lui Enescu? Cum să nu mă las 
„cuprins de acel farmec sfânt” şi să mă 
pătrund de razele lunii „sara pe deal”?

Moldova este parte integrantă a edi-
ficiului naţional românesc, dar, mai presus 
de toate, este făuritoarea, păstrătoarea şi 
întăritoarea culturii româneşti şi al celui 
mai valoros tezaur al ei – limba noastră 
comună, limba română. Cel mai înalt imn 
închinat limbii noastre s-a întruchipat prin 
creaţia lui Mihai Eminescu, moldoveanul, 
românul, universalul, acela care a ieşit din 
toate tiparele şi ne-a împins pe toţi în nemu-
rire. Când am citit prima oară „Ce-ţi doresc 
eu ţie, dulce Românie…”, am înţeles de ce 
Mihai Eminescu este mai întâi român – cel 
mai vrednic dintre români – şi de ce abia 
apoi este moldovean şi universal. După 
ce am învăţat temeinic, pas cu pas, ceea 
ce au făcut moldovenii pentru români şi 
România, am înţeles de ce mă simt moldo-
vean, aşa cum ar trebui să fie şi să se simtă 
toţi românii. Moldovenii ne-au dat cea mai 
profundă lecţie de românism!
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poezia

Ecce hommo
(fragment)

Hai naşte-mă, Doamne,
E iarnă, pustiu
Rod vifori din mituri divine,
Hai naşte-mă, Doamne,
Colindă să-mi fiu
Că steaua pornit-a spre mine!
Adîncuri dorminde sub cer vineţiu,
Secunde-n astrale troiene,
Îngîndură-n raiuri acelaşi Tîrziu
Rotiri de planete viclene
Hai naşte-mă, Doamne,
Căci încă nu-s viu
Şi moartea îmi tremură-n gene 
 
Chiar magii-s pe drum
Şi pornit-au de mult
Mă-nrobură steaua lucindă
Deşi n-au aflat că deja îi ascult,
Copiii vor neaua s-aprindă
Altare de flamuri,
altare de prunci
La straja nuntirii cu somnul le-arunci
Vesteşte în zodii al lumii tumult
Hai naşte-mă, Doamne,
Din tine mă-nfrupt
Minunea vestită-aşteptînd s-o porunci
Că noaptea prin trup îmi colindă 
 
Hai naşte-mă, Doamne,
E ceasul

Şi vin
Din zările lumii vin magii
E vreme destulă, dar timp e puţin
O rană mi-e carnea în pîntec străin
Şi-un roi de rugini li-s desagii

hai naşte-mă, Doamne, 
pornit-au spre noi
călăii,
năimiţii
şi zbirii
hai naşte-mă, Doamne, 
să fim amîndoi
cînd aripi de taină-n Fiinţă îmi cresc 
hai scoate-mă, Doamne,
din lutul ceresc
şi dă-mă zălog răstignirii !

În pustiul văzduhului

"Cu tine merg pînă în iad!"
mi-ai răspuns
şi-atunci am ştiut că iadul
ne va fi
cea mai dorită, izbăvitoare, pedeapsă
cu tine merg pînă în iad
mi-ai răspuns
cînd iadul din noi
ne-ar fi fost de ajuns
iarna îşi lepăda viciile în peşteri
iluzii de flăcări striveau stalactite
pe atunci eu încă vieţuiam
iar tu nu erai
urma de argint
a unei aripi
în pustiul văzduhului...

Moartea cu mănuşi albe

respiraţia umbrei
întemniţează
cearcănele cerului
moartea cu mănuşi albe
răsfoieşte cărţi peripatetice
respiraţia umbrei
scufundă amfore în lăstuni
rechini lenevoşi rumegă
maluri de rîu
pînă cînd va aştepta în tăcere
nefiinţa în urma tălpilor noastre?

Valeriu STANCU
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Licăriri

Când Dumnezeu caută Cuvântul
poetul doreşte mortar 
– paznic la uşa templului se vrea
făclier al beznei de nepătruns.

Înăuntru – se preschimbă apele,
Se ivesc zorile dintâi
Se amestecă vijelios pământuri
Se fixează punctele cardinale
Se trasează meridiane, cercuri, paralele
Şi uriaşi înfloresc în deşert
  Crinii.

Când Dumnezeu caută Cuvântul
poetul sădeşte un arbore
poetul zideşte o cruce
poetul se zăvorăşte 
  în mormânt.

Înflorire

Ca un zarzăre sufletul meu înflorise
incandescent, în amiaza de neclintit 
– din pian evadau orgasme – 
permanentele refulări ale zilei de-apoi.

Poposisem într-un loc plin de angoase
iubirea se ofilise prin terase închise
paşii mei aglutinau recviemul
mă înălţam în privirea-ţi spectrală
pironită pe crucea-mi din cer!

Ca un zarzăre sufletul meu înflorise
neştiind ce arome, ce vrejuri va
ţese
 pe colina duhului tău.

Octombrie

Frunze se depun – ofrande
peste oameni de ceară
dansând printre cântecele ploii.

Hainele bunicii foşnesc în dulap
pregătite pentru final cu jumătate
de veac înainte.

Tu cu cine vorbeşti 
când somnul îţi ricoşează
şi cutreieri amintirile?

Oraşul se înghesuie sub clopot de sticlă,
mâinile mele devin mâinile mamei
din ce în ce mai mici, abile,
culegând fructele scrisului.

Dentistul

M-am îndrăgostit de dentistul meu
cel ce-mi zgândăreşte gingiile,
înţeapă cu burghiul cerul gurii,
valul palatin,

urmărind atent, smalţul, cariile, cel 
ce-mi cască gura precum unui craniu
atât de brutal, 
atât de galant,
cu mănuşile-i albe,
cascheta pe ochi – contra aşchiilor ce ar 
putea sări
precum nişte gheare spre ochii lui căprui.

Înalt, venit de peste Prut
pare a fi călăul destinat
când lampa mi-o aplică pe obraz
şi mă aştern pe spate, spre supliciu
în mâini de Diavol neînţărcat,
în alb halat,
sînt gata uneori să-l îmbrâncesc,
să-l sudui
dar când oglinda mi-o arată
 la sfârşit,
îmi spun că-i cel mai bun
         Dentist.

Indira SPĂTARU
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Fenomenul Caragiale poate fi înţeles 
mai profund dacă îl raportăm la ceea ce se 
întâmplă cu limbajul în literatura modernă, 
care, aşa cum precizează Roland Barthes, 
este traversată de fărâmele, mai mult sau 
mai puţin precise, ale unui anumit vis: un 
limbaj literar care ar fi atins naturalitatea 
limbajelor sociale. „Literatura e izgonită 
din Formă: ea nu mai e decât o categorie; 
Literatura e cea care e ironie, limbajul fiind 
cel care constituie aici experienţa profundă. 
Sau, mai degrabă, Literatura e redusă, în 
mod deschis, la o problematică de limbaj; 
efectiv, ea nu mai poate fi decât asta” 
(Roland Barthes, Gradul zero al scriiturii. Noi 
eseuri critice, Chişinău, 2006, p. 66).

Şi un postulat hermeneutic al lui 
Gadamer relaţionează absolut Lumea=Lim-
baj; tot ce poate fi înţeles apare ca o fiinţă 
care se articulează în limbaj: „Atunci când 
caut să înţeleg ceea ce este un lucru, eu 
caut o fiinţă care este deja limbaj şi care 
poate, din acel moment, să fie înţeleasă” 
(Jean Grondin, Hermeneutica, Chişinău, 
2008, p. 48). Nu mai sunt operante, astfel, 
interpretarea lui Humboldt şi a lui Cassirer 
a limbajului ca „viziune a lumii” şi ca „formă 
simbolică”. Limbajul face fiinţa să decurgă 
din lume, el fiind limbajul lucrurilor înseşi: 
„Limbajul întruchipează, astfel, „lumina 
fiinţei”, în care fiinţa lucrurilor se lasă 
înţeleasă” (Ibidem).

Că Lumea=Limbaj ne confirmă şi 
Caragiale, intrat în câmpul atenţiei marilor 
critici şi prin această dimensiune esenţială 

a scrisului său. „…Viziunea omului este 
în proza lui efectul chipului în care omul 
vorbeşte şi este ascultat”, observă Tudor 
Vianu. „Nimeni înaintea lui, numai Creangă 
în acelaşi timp cu el, destui de puţini după 
dânşii, au fost scriitorii care au adus în 
notarea graiului viu aceeaşi preciziune a 
auzului, aceeaşi intuiţie exactă a sintaxei 
vorbite, a vocabularului şi a inflexiunilor 
care ne uimesc în proza lui Caragiale” 
(Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, vol. 
I, Bucureşti, 1966, p. 340). Adevărul vorbirii 
este izvorul încântării ce ne-o produce, 
omul nemonologând, însă, vorbirea lui 
fiind o întrebare sau un răspuns.

Ibrăileanu şi Călinescu remarcă 
şi altceva, care îl apropie de spiritul 
postmodernităţii: Caragiale stropşeşte 
limbajul.

„Am spus aiurea că limba eroilor lui 
Caragiale – prin stropşirile ei, prin felul 
şi gradul stropşirii – redă exact spoiala de 
civilizaţie, caricaturizarea culturii străine 
primite, debilitatea organului receptor 
etc. Antipodul acestei lumi a lui Caragiale 
este Eminescu. Între Rică Venturiano şi 
Eminescu (să-mi ierte Dumnezeu această 
alăturare de nume) stă toată cultura noastră 
modernă – stăm noi toţi ceştilalţi pe un 
punct oarecare al liniei” (G. Ibrăileanu, 
Campanii, Bucureşti, 1971, p. 317-318).

Despre limbajul stropşit caragialian 
vorbeşte şi Călinescu în marea sa Istorie…, 
opinând că toţi umoriştii au utilizat stricarea 
graiului prin incultură, specializare, 

Mihai CIMPOI

Limbajul=Lumea 
la Caragiale
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origine străină, invaliditate, cu Molière în 
frunte. „Comicul acesta nu e deloc inferior 
principial, glosează criticul. Totul depinde 
de geniul filologic şi de conţinutul uman” 
(G. Călinescu, Istoria literaturii române de la 
origini până în prezent, ed. a II-a, Bucureşti, 
1984, p. 504). „Stropşirea în sens incult 
a limbajului, făcută mai mult dintr-o 
plăcere de ureche nu trebuie să înşele, mai 
precizează el. Toţi eroii lui Caragiale se 
complac în graiul cu „nu pot pentru că” şi 
„mă-nţelegi”, care nu-i decât dialectul lor, 
sub care se ascunde o severă maturitate, ca 
în cazul lui Mitică, din Ţol, negustor: „– Eu, 
nene Iancule, n-am avut noroc să dispun 
de părinţi cari să înţeleagă de ce fel de 
copil dispuneau, pe onoarea mea! Păcat că 
nu m-au dat să învăţ filosofia! Eu ieşeam 
filosof, să nu crezi că spun mofturi! Filosof: 
asta era nacafaua mea, nu negustor!” 
Stropşirea se face discret prin tonalitatea 
ritorică, exclamativă, prin reiterarea lui 
dispun – dispuneau şi prin încredinţarea că 
nu spune mofturi, subminată de folosirea 
termenului învechit nacafa (=nafaca), care, 
pe lângă sensul de „obicei”, „preocupare”, 
„pasiune” are şi sensul de „pretenţie”, 
„capriciu”, „toană”.

A stropşi, în limbaj popular, înafară 
de cunoscutul sens de „a zdrobi” şi „a 
nimici”, „a călca în picioare”, „a zdreli”, 
„a bate foarte tare”, îl are şi pe acela de „a 
pronunţa şi a scrie incorect”, „a poci”, „a 
schimonosi”, „a stâlci” (în pronunţare sau 
în scris”).

Efectele stropşirii nu se limitează, însă, 
în cazul lui Caragiale, la transcrierea exactă 
a vorbirii personajelor, a limbajului social 
al epocii.

Există şi o raţiune filosofică, identifi-
cabilă într-un scepticism al posibilităţii 
comunicării cu celălalt.

Suportul filosofic al vorbăriei Hegel îl 
vede în jocul confuz al conştiinţei sceptice, 
constrânsă în sfera identităţii cu sine şi a 
recăderilor în contingenţă şi confuzie, a 
negativităţii mobile care „nu are de-a face 
decât cu singularul şi se îndeletniceşte 
cu contingentul”. „Această conştiinţă este 
deci vorbăria inconsistentă ce constă în a 

trece, încoace şi încolo, dintr-un extrem 
al conştiinţei-de-sine identice-cu-sine, în 
celălalt extrem al conştiinţei contingente, 
confuze şi producând confuzie” (Hegel, 
Fenomenologia spiritului, Bucureşti, 1965, p. 
120). Această conştiinţă recunoaşte libertatea 
sa ca ridicare deasupra oricărei confuzii şi 
a oricărei contingenţe a fiinţei-de-fapt, iar, 
pe de altă parte, se recunoaşte „iarăşi ca o 
recădere în neesenţialitate şi ca o învârtire 
în aceasta”. Conţinutul neesenţial dispare 
în gândirea ei, dar tocmai în aceasta ea 
este conştiinţa unui neesenţial. Ea exprimă 
absoluta dispariţie, dar exprimarea există, şi 
această conştiinţă este dispariţia enunţată; 
„ea exprimă neantul vederii, auzului etc. 
şi ea însăşi vede, aude etc.; ea exprimă 
neantul esenţialităţilor etice şi face ea însăşi 
din ele puteri ale acţionării sale”.

„Contingent”, în planul demonstraţiei 
hegeliene, are sensul de relativ la 
Celălalt, cu care se intră în opoziţie, de 
raportare întâmplătoare, accidentală, 
fortuită, bineînţeles în exterior. Din cauza 
contrazicerii constante a acţiunii şi vorbelor, 
conştiinţa sceptică „are ea însăşi conştiinţa 
contradictorie dublă a imuabilităţii şi 
identităţii şi a deplinei contingenţe şi 
neidentităţii cu sine”. Contradicţia este 
păstrată nedespărţită, ea comportându-se 
în ce o priveşte ca şi în mişcarea sa pur 
negativă. Apare jocul capricios al afirmării/ 
negării, acceptării/ respingerii: „Dacă i se 
arată identitatea, ea indică neidentitatea, 
şi dacă i se pune dinainte neidentitatea, 
pe care ea tocmai a afirmat-o, ea trece la 
indicarea identităţii; vorbăria ei este, de fapt, 
cearta unor tineri încăpăţânaţi, dintre care 
unul spune iarăşi B când celălalt spune A şi 
care, contrazicându-se ei înşişi, răscumpără 
plăcerea de a rămâne în contradicţie cu 
celălalt” (Ibidem, p. 121).

Scepticismul, manifestat în dialog 
cu Celălalt, are şi la Caragiale plăcerea 
de a rămâne în contradicţie şi de a se 
scufunda într-o mişcare pur negativă între 
identitate şi contingenţă, mişcare încolo-
încoace a vorbăriei inconsistentă, confuză 
şi producătoare de confuzie.

Adevărul vorbirii e completat de 
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convenţia comicului, Caragiale excelând 
în perifrazare (procedeu de exprimare a 
unui cuvânt prin mai multe cuvinte), 
metafrazare (transpunerea fidelă a vorbirii 
personajului), antifrazare (afirmare ironică 
a ceva opus semnificaţiei celor spuse) şi 
parafrazare (exprimare într-o formulare 
personală, auctorială). Bineînţeles, că aceste 
procedee nu apar numai în stare pură, ci 
şi în conlucrare, în interferenţă stilistică 
ingenioasă.

În Două loturi, constatarea bancherului 
că numerele câştigate de personaj sunt 
inversate se exprimă printr-o tergiversare 
care naşte o lungă perifrază:

„Uite ce e, stimabile, v-aţi înşelat… 
şi iaca de unde provine… Dumneata 
ai… Ciudat lucru, ce-i drept… Cum s-a 
întâmplat!... Al dracului!... Dumneata ai 
la una tocmai numărul care a câştigat la 
cealaltă şi…

– Şi… ce?
– … şi viceversa”.
Reacţia personajului, virulentă şi 

incoerentă, se dezlănţuie aducând, după 
cum observă şi Călinescu, toate locurile 
comune ale indignării burgheze:

„– Viceversa! Nu se poate, domnule! 

Peste poate! Viceversa! Asta-i şarlatanie, 
mă-nţelegi! Vă-nvăţ eu minte pe 
dumneavoastră să umblaţi d-acu-ncolo cu 
infamii şi să vă bateţi joc de oameni, fiindcă 
este o exploatare şi nu vă mai săturaţi ca 
vampirii, pierzând toată sudoarea fiecare 
om onest, deoarece se-ncrede orbeşte-n 
d-v. şi cu tripotajuri ovreieşti de bursă, care 
suntem noi proşti şi nu ne-nvăţăm odată 
minte ca să venim, mă-nţelegi, şi să ne 
revoltăm… da! Să ne revoltăm! Aşa să ştiţi: 
proşti, proşti, proşti!”.

Textul este un model de metafrază, în 
care vorbirea unui umil împiedicat este 
transpus cu autenticitate; deşi generată de 
scopul înşelării în corectitudinea numerelor, 
pare parodică, burlescă.

Un text antologic de metafrază, 
amestecat cu elemente de parafrază este 
faimosul articol de fond din Vocea patriotului 
naţionale rostit de Rică Venturiano, în 
care Caragiale transpune, cu exactitate 
filologică, frazeologia liberală şi jargonul 
latinist: „Democraţiunea romană sau mai 
bine zis ţinta Democraţiunii romane este de 
a persuada pe cetăţeni, că nimeni nu trebuie 
a mânca (=a lipsi) de la datoriile ce ne impun 
solemnaminte pactul nostru fundamentale, 
sfânta Constituţiune, şi mai ales ca din 
masa poporului. A mânca poporul, mai 
ales, este o greşeală neiertată, ba putem 
zice chiar o crimă. Nu! Orice s-ar zice şi 
orice s-ar face, cu toate zbierătele reacţiunii, 
ea se zvârcoleşte sub dispreţul strivitor al 
opiniunii publice, cu toate urletele acelora 
ce cu neruşinare se intitulează sistematici 
opozanţi… Nu! în van! Noi am spus-o şi o 
mai spunem: situaţiunea Romaniei nu se 
va putea chiarifica; ceva mai mult, nu vom 
putea intra pe calea veritabilului progres, 
până ce nu vom avea un sufragiu universale. 
Am zis şi subsemez! R. Vent… Studinte în 
drept şi publicist”.

Ca o capodoperă de parafrază apare 
textul din biletul amoros a lui Rică 
Venturiano adresat Ziţei, plin de frazări 
parodice, de franţuzisme şi nonsensuri 
şi expresii tautologice, de clişee ale 
declaraţiilor de dragoste (a se vedea şi 
comentariul lui Şerban Cioculescu din 
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Caragialiana, Bucureşti, 1977, p. 430):
„Angel radios! De când te-am 

văzut întâiaşi dată pentru prima oară, 
mi-am pierdut uzul raţiunii. Te iubesc la 
nemurire. Le vous aime et vous adore; que 
prétendezvous encore? Inima-mi palpită de 
amoare. Sunt într-o poziţiune pitorească şi 
mizericordioasă şi sufăr peste poate. O da! 
Tu eşti aurora sublimă, care deschide bolta 
azurie într-o adoraţiune poetică infinită de 
suspine misterioase, pline de reversie şi 
inspiraţiune, care m-a făcut pentru ca să-ţi 
fac anexata poezie:

Eşti un crin plin de candoare, eşti o 
fragedă zambilă,

Eşti o roză parfumată, eşti o tânără 
lalea!

Un poet nebun şi tandru te adoră, ah! 
copilă!

De a lui poziţiune turmentată fie-ţi 
milă,

Te iubesc la nemurire şi îţi dedic lira 
mea!

Al tău pentru eternitate şi per 
toujours”

Efectul antifrastic Caragiale îl obţine 
în special prin insinuarea câte unui cuvânt 
subversiv sau a unei tonalităţi retorice 
bombastice, emfatică ce împinge totul în 
grotesc, în ridicol. Perla foarte citată este 
„curat murdar”. În schiţa autobiografică 
Grand-Hotel „Victoria Română” acest efect e 
obţinut prin infiltrarea expresiei relativizante 
„şi altele”: „Trebuie să mărturisesc că n-am 
simţit „acele palpitări”, care se simt la orice 
revedere de acest fel: ce-i drept, nici pomii 
şi altele n-au manifestat faţă cu „vechiul lor 
prieten” vreo deosebită emoţie”.

Prin atare procedee stilistice Caragiale 
asigură „rizibilul absurd” (ungereimt 
Lächerliches), generat, aşa cum notează 
Marian Popa în Comicologia (2010), de 
contradicţiile dintre discursuri şi acţiuni, 
de neadevărat sau incompletul ilogic, 
de folosirea absurdă a unui cuvânt, de 
compararea unor lucruri care nu sunt 
comparabile. Râsul erupe, la Caragiale, 
dintr-o realitate spaţio-temporală familială 
zdruncinată, dezechilibrată.

Trăncăneala (Marea Trăncăneală, cum 

s-a spus) este un modus vivendi, un mod de 
a exista care reprezintă marca ontologică şi 
deontologică a personajelor caragialiene. Ei 
există în măsura în care vorbesc, în măsura 
în care limbajul îi face personaje, entităţi sau 
identităţi caracterologice şi fenomenologice. 
Numai că vorbirea merge în zona riscantă 
a excesului şi nonsensului. DEX-urile ne 
dau invariabil pentru a trăncăni, a flecări, a 
sporovăi, a pălăvrăgi sensul de a vorbi mult şi 
fără rost (cu semnificaţiile nuanţate: a spune 
lucruri lipsite de importanţă, a îndruga verzi şi 
uscate).

Vorbirea multă şi fără rost este 
caracteristică unui anumit tip uman (căci 
ei ţin, totuşi, de umanitate), ce se impune, 
habitudinal, prin imbecilitate şi idioţenie, 
după cum observă Eugen Ionescu, pe 
mediocritate înţeleasă ca lipsă de valoare, 
de conţinut sufletesc. Am putea spune că 
limbajul lor decurge nu din lumina fiinţei, 
ci din întunericul ei. Raţiunea lor de a 
fi e identică, de fapt, iraţiunii de a (nu) 
fi. Limbajul lor este unul special, închis 
autarhic în mediul habitudinal. Ei stropşesc 
limba naturală, des-botezând cuvintele în 
chip voit şi în corespundere cu acest mediu 
de viaţă. Persoana coincide cu funcţia sa: 
Mitică seamănă, astfel, cu servitorul din 
Cratylos al lui Platon care, dependent în 
mod intim de ambianţă, „ar face posibil 
ceea ce altfel ar eşua, dacă de pildă 
persoana ar revendica fiinţa sa în sine sau 
şi-ar apăra onoarea”, după cum remarcă 
Gadamer. Mutatis mutandis, am putea vorbi 
despre dependenţa intimă a lui Mitică, 
„bucureştean par excllence” de mediul de 
viaţă bucureştean. Condiţia habitudinală 
şi habituală îl determină să răs=boteze 
cuvintele şi să le transforme într-un limbaj 
special. Mitică, în totul tip exponenţial, îi 
transformă pe toţi ceilalţi în nişte mitici, 
care, în totalitatea lor caracterologică, 
reprezintă, în fond, un singur personaj, un 
specimen.

Stropşirea în sensul răz=botezării 
platoniciene are loc pe temeiul lipsei de 
temei, a fiinţei, ca să zicem aşa în spiritul 
lui Caragiale. Arhetipurile, cu care mai 
vorbesc personajele lui Creangă, cedează 
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locul stereotipurilor sau chiar monotipurilor. 
În cazul lui Mitică avem de-a face, prin 
urmare, cu un singur model (de vorbire). 
Lumea lui e una în comun, pe care o joacă, 
o tipizează, o pune sub semnul unei unităţi 
fenomenologice.

Dumitru Micu, în „Scurtă istorie a 
literaturii române” (vol. I, 1994, p. 277), 
observă că „Mitică” e mai degrabă un rol 
decât o individuaţie; un rol asumat când de 
un personaj, când de altul.

El, ca şi ceilalţi, are o insaţiabilă poftă 
de a vorbi – mult şi fără rost, comunicarea 
lor în comun fiind, esenţialmente, o 
tăifăsuială. Etimologic (şi iată că în felul 
acesta mergem la originile genetice ale lui 
Caragiale), tăifas (în ngr ĩaíφác) semnifică 
„o conversaţie familiară, intimă, pe teme 
minore, flecăreală, pălăvrăgeală plăcută” 
(cf. DEXI).

În Momente, personajele, miticizate, 
deci teatralizate, funcţionând ca nişte 
figuranţi pe o scenă rulantă – mereu în 
învârtire cu apariţii alternante care ne arată 
„aceeaşi mască” –, se caută, se aşteaptă, 
se deplasează spre localuri anume pentru 
a vorbi şi a-şi vorbi. În Celălalt sau în 
Celălalţi, adică în Amic sau Amici, îşi 
descarcă energia verbală inepuizabilă. Ei 
acţionează, închişi, într-un imens şi infernal 
theatrum mundi verborum.

„Ideile” care le vin se diluează repede 
în conversaţie, caracterizată – bineînţeles 
– prin lipsa de idei. Cei care „comunică” 
se anihilează unul pe altul, procedeul de 
anihilare este chiar cuvântul moft. Personajele 
caragialiene nefiind decât nişte moftangii, 
însăşi vorbirea este un moft. Iată doar câteva 
perle din multele care se pot cita:

„Un cerşetor degenerat: Fă-ţi pomană: 
mor de foame!

Un domn cu bundă: Mofturi!”;

***
„Pacientul (foarte impacientat): Doctore, 

mor!
Doctorul (foarte liniştit): Mofturi!;

***
„Eu: Trebuie să mărturisim, cu toată 

părerea de rău, că în administraţie… uneori 
se fură foarte des.

Un optimist rămas în slujbă (zâmbind 
foarte blajin): Mofturi!”.

Valorizând mijloacele oferite 
deopotrivă de sermo vulgaris şi de sermo cultis, 
de sermo rusticus şi de sermo urbanus, care 
generează şi cunoscuta „beţie de cuvinte”, 
Caragiale creează un limbaj special, în 
cadrul căruia ele personajele se mişcă 
într-o negativitate hegeliană a contradicţiei, 
numai că personajele nu rămân doar în 
ceartă încăpăţânată cu Celălalt: aruncându-
le pe acestea în neant, se aruncă şi pe sine.

Mitică este, astfel, un personaj tragic, 
căci apare ca victimă a propriului limbaj. 
El caută, ca şi ceilalţi, să nu facă nimic, iar, 
prin vorbirea stropşită, răz=botezată să nu 
spună nimic. Nici tu faptă, nici tu vorbă…

Mofturi, nene Iancule, mofturi!
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ANAHORETUL DIN BLEJOI

Ce poţi să faci când ai mintea 
plină de cuvinte şi te întrebi dacă 
sunt ale tale? Când judeci un cuvânt
iar tu eşti în interiorul lui? Ce trecut
ai mai putea lăsa în urmă.
Şi la Galata  bat clopotele
Morţii nu mai cred în matricele
izbăvirilor
anahoreţii îşi târăsc sacii bătrâneţii
arătând
fotografiile din cufărul istoriei
unei civilizaţii decimate.
Ce poţi să faci când judeci un cuvânt
şi eşti în interiorul lui? Când
bătrânii fără memorie nu mai suportă
aroma cârjelor
când în visteria cerşetorilor
răsună liturghia chiorilor
ce poţi să faci când nu ai act de proprietate 
pe cuvintele din minte
când judeci un cuvânt 
iar tu eşti în interiorul lui.
Ce poţi să faci
când murim cu o mulţime de cuvinte 
nespuse în gură?
Singurătatea e ca un ecou 
iar în Blejoi o lume nouă
ar vrea să reînvie
iar ceaţa deasă ne şterge 
din culori
înfrigurat, renunţ a-mi face vise.
Lumea din sat s-a lepădat de mine
n-au ascultat
cocoşul biblic ce-a cântat
eu mi-am găsit în poezie fericirea
pentru ai mei

am fost un gol neînsemnat.
Pe lângă mine viitorul parcă 
a trecut ieri
lumina e întunecată de tăceri
plec şi mă întorc mereu
de unde vin
pe unde mă preumblu
strâng tot mai mult venin.
Am renunţat a-mi face vise
cocoşul biblic a cântat
lumea din sat 
s-a depărtat de mine
pentru ai mei am fost un gol
neînsemnat.
Ce poţi să faci când ai mintea 
plină de cuvinte şi te întrebi dacă 
sunt ale tale? Când judeci un cuvânt
iar tu eşti în interiorul lui?
Ce poţi să faci
când murim cu o mulţime de cuvinte 
nespuse în gură?

INSOMNIILE TĂCERII

Am în suflet un gol pe care-l ocolesc mereu.
Nici gândurile nu-mi mai aparţin.
Puterea mea
nu mai are nici un control.
Timpul nu mai are sens.
Nu mai am nici un refugiu mental.
M-am retras într-o umbră.
Cenuşa celor care au fost s-a bătătorit
mereu ceva mi se împotriveşte
durerea risipeşte rugăciuni. Destinul meu
e în mâinile hazardului. Cineva mi-a îngreunat
greutatea.
Cuvântule, tăcerea mi-a acoperit totul
tu ai fost singura putere
iar când nu te-am avut pe tine 
nu am avut nimic.
Doamne, dă-mi mie toată durerea
pământenilor
şi schimbă pe pământ insultele.
Cuvântule, golul pe care îl ocolesc
caută umbra sub care am să mor.
Norii adâncului 
îşi adună energiile deasupra mea.
Pe măsură ce mă apropii de moarte
îmi regăsesc liniştea.
Cât întuneric să mai îndur, Doamne?
Câte mistere mi-ai dat să dezleg?
Cum aş putea scoate întunericul 
din inima mea
când lumea e nestatornică 
precum viitorul
când soarele apune si pleacă 
împreună cu gândul.

George LIXANDRU

poezia
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Cum să vă fac să înţelegeţi 
că eu nu mai exist. Moartea mi se citeşte pe chip.
Ţie nu ţi-a pârjolit nimeni sufletul
cuvântule
pentru că tu nu-l ai
ai fost chinul timpului meu trecut.
M-am retras într-o umbră.
Cu cine am împărţit vocalele, consoanele, femeia
cine mai doarme în patul tristeţii mele.
Tăcerea mea cuvântule 
a acoperit un gol pe care îl ocoleşte o umbră.

JURNALUL UNEI UMBRE

MOTTO: “Cu ce am influenţat 
eu vremea mea, Seneca?”

Nu mai trăieşti bine cu tine
George Lixandru. Nu poţi 
să-ţi mai goleşti capul de cuvinte.
Doamne! Parcă mai sunt pe pământ,
dar ceva a plecat din mine de curând.
Viaţa plină de tăcere, nu a influenţat 
veacul
am pierdut controlul rugăciunilor.
Cine sunt George Lixandru cei care ţin în 
mână
viitorul, cerul. cuvântul?
Ce formă a înţelepciunii, Seneca
mi-a răscolit sângele îmbătrânind cuvinte-
le?
Fug continuu, Seneca, de la locul faptei
trăind o dramă continuă
ideile se cufundă 
în ploile care ne inundă.
Mâinile şi-au pierdut memoria
răscolind în veac istoria.
Ce fel de om aş fi, Seneca,
dacă  nu aş răspândi bunătate?
Dacă oamenilor nu le-aş aduce 
un gram de lumină
nici raiul nu ar fi mai frumos ca viaţa.
Ce fel de om aş fi
dacă voi nu m-aţi mai şti?
Dacă lacrimei i-ar fi îngheţat mâinile
dacă nu pot să îmi aleg viaţa
cum aş putea să îmi aleg moartea?
Sunt un umil semn, Seneca,
sunt punctul de unde se aprinde focul
cad şi învăţ a mă ridica
vin şi plec visând printre resturi 
de eternitate
las golurile să-şi umple forma
iar dacă bunătatea este pe planeta asta
până în ultima clipă
o caut.

Nu te împaci bine cu tine George Lixandru
cocoşul biblic va mai cânta 
în ograda singurătăţii tale
secretele cerului sunt pe sfârşite
menirea ta a fost să fii aici 
tu nu trăieşti,
tu exişti.

 
MONOLOG ÎN INIMA 
PHEONIXULUI

Îmi voi găsi prin moarte liniştea.
A venit vremea să-mi eliberez umbra. 
Aş vrea ca profeţia azi să se împlinească
o muchie Enses Caliburnis să îi ocrotească
iar alta mare Caesar ca să biruiască.
M-am căutat în afara timpului
curgând
prin jgheaburile întunericului
bucăţi de absenţă, amurguri crăpate,
perdele de oase prin frunze rămase
distanţa din vârf şi în conul de umbră
povara zilei de azi
încărcată cu povara zilei de mâine.
Ce vor aduce şi alţi zori
copiilor risipitori?
Toţi ca şerpii, toţi corupţi 
sărăcie generală
totul pare în schimbare şi schimbarea
tot n-o vezi.
Ce gândeşti George Lixandru
suferinţă şi sfârşit
tu nu simţi şi alte forţe
iar te temi şi iar te minţi.
Haide zi cine-ţi răspunde
stăm cu capul înclinat
ne vânăm prin rezistenţă
ucigaşi neînarmaţi.
Am crezut că aici e totul
nu ne mai vrea nici pământul.
Ce faptă va sta George Lixandru
între tine şi conştiinţa ta?
De câte ori trebuie să mor
şi să înviiez, Doamne?
Cât mă mai ţii Tu printre nori?
Câte furtuni trebuie să mai înving?
În care parte din mine ai aruncat 
fericirea. Din ce sămânţă a cerului 
a luat naştere pământul.
Nu-ţi fie teamă George Lixandru
vocile care-ţi şoptesc şi-au vândut
tăcerea
iar tu rămâi prizonier în inima 
acestei pagini.

poezia
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L’homme est un animal enfermé
A l’exterieur de sa cage il s’agite hors de soi

Paul Valéry

Empatia, difuzarea afectului către 
terţi, reprezintă o formă de socializare şi 
compatibilizare a colectivităţilor.

Ce este empatia? Iată câteva definiţii 
posibile:

Procesul care presupune „transportul” ♦	
prin intermediul imaginaţiei în gândirea, senti-
mentele sau acţiunile altora (Dymond R.).

Atitudinea de prezicere, recunoaştere a ♦	
dispoziţiilor psihologice ale unei alte persoane, 
a percepţiilor, gândurilor, sentimentelor şi ati-
tudinilor sale (Guilford J.).

Actul de a construi pentru sine starea ♦	
mentală a altuia (Hogan R.).

Capacitatea unui individ de a simţi ♦	
trebuinţele, aspiraţiile, frustrările, bucuriile, 
supărările, anxietăţile, durerile, foamea altora 
ca şi cum ar fi ale lui proprii (Clark K.).

Împingând mai departe aceste definiţii 
constatăm că Selful este o comunitate de selfuri, 
persoana fiind în fapt o comunitate de persoane 
(Mair J.).

Empatia este plasată în miezul tuturor 
interacţiunilor umane. Empatia se află în 
epicentrul articulaţiei dialectice „eu-celă-
lalt” (Gherghinescu R.).

Empatia se bazează pe structuri cu 
origini în planul predispoziţiilor eredita-
re ale omului. Rădăcinile sale timpurii se 
regăsesc în capacitatea de a diferenţia sel-
ful de nonself.

Baza filogenetică a empaţiei este 
„emoţia contagioasă”. Suferinţa semenului 

său afectează animalul.
Emoţia contagioasă a fost obiectivată 

în urmă cu patruzeci de ani de Stanley 
Wechkin de la Universitatea Chicago:

Maimuţele macacus rhesus înfome-
tate refuză mâncarea dacă ştiu că aceasta 
va provoca administrarea unui şoc electric 
unei alte maimuţe.

Refuzul alimentelor a durat în aceste 
condiţii până la 12 zile!

Un comportament asemănător a fost 
descris şi la şobolan.

Emoţia contagioasă este prezentă la 
nou-născutul uman din prima zi de viaţă 
(DeWaal F.).

Empatia combină mai multe carac-
teristici fiecare bazată pe un substrat neu-
ronal distinct şi funcţionând mai mult sau 
mai puţin sinergic în funcţie de individ 
(Decety J.).

Empatia presupune capacitate emoţi-
onală, capacitatea de a realiza o perspecti-
vă, modificarea punctului de vedere, apelul 
la valori morale.

Empatia implică circuitele nervoa-
se ale emoţiei (cortexul somatosenzorial, 
insula, cortexul cingular anterior, cortexul 
prefrontal ventromedian şi amigdala cere-
brală) sistemul de recompensă (sistemul 
dopaminergic mezolimbic), sistemul ner-
vos vegetativ şi sistemul neuroendocrin 
(Lamm C).

Capacitatea de a resimţi emoţiile altu-
ia depinde de zonele subcorticale şi tempo-
rale, înţelegerea acestora depinde de regi-
unile prefrontale, iar capacitatea de a răs-
punde adecvat la acestea de zonele orbitale 
şi cingulare.

Nicolae BACALBAŞA

EMPATIE
ŞI

IMITAŢIE
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A resimţi o motivaţie orientată spre 
bunăstarea altuia constituie simpatia. 
Empatia şi simpatia corespund unor stări 
afective şi motivaţionale diferite şi implică 
circuite neuronale în bună parte indepen-
dente.

Una din ele nu presupune în mod 
automat pe cealaltă.

Empatia şi simpatia alcătuiesc baza 
afectivă necesară dezvoltării morale.

Limbajul are un rol important în cadrul 
empatiei. Este un mijloc puternic de reglare 
a emoţiilor proprii cât şi a emoţiilor altuia. 
Instrucţiunile verbale pot scădea anxietatea 
şi creşte simpatia faţă de un altul.

Limbajul permite modificarea distan-
ţei dintre un individ şi un altul fiind un ele-
ment esenţial în cadrul intersubiectivităţii 
(Decety J.).

Empatia facilitată de către limbaj per-
mite modularea raporturilor dintre indivi-
zii din cadrul unei comunităţi.

Circuitele neuronale ale empatiei evo-
luează odată cu vârsta. La copil sunt acti-
vate mai ales amigdala, insula posterioară 
şi cortexul orbitofrontal median. Acesta 
determină o reacţie emoţională viscerală 
presupunând analiza rapidă şi automată 
pe plan afectiv a semnificaţiei emoţionale a 
stimulilor la un altul. La adult intervine mai 
ales cortexul prefrontal dorsolateral ceea ce 
corespunde unei evaluări mai cognitive a 
situaţiei. Această evaluare este în funcţie de 
valorile observatorului, judecăţile morale 
sau intenţiile presupuse ale altuia.

Odată cu vârsta ariile nervoase impli-
cate în empatie se deplasează.

Această deplasare se produce între 
vârsta de 7 şi 40 de ani.

Empatia rămâne încă un concept 
nebulos, fragilizat şi definit prin mai multe 
curente ale gândirii (Eisenberg N.).

Acest concept este în centrul Sinelui, 
născut în cadrul intersubiectivităţii.

Prima care a introdus acest concept a 
fost filosofia morală scoţiană. David Hume 
în „Tratatul asupra naturii omeneşti” remar-
ca „asemănarea spiritului uman în ce pri-
veşte sentimentele şi modul lor de operare” 
menţionând că „nu există vreo înclinare 
resimţită de om care să nu afecteze, într-o 
anumită măsură, şi pe ceilalţi.”

Să remarcăm consideraţiile lui 
Costache Negri (1812-1876), cărturar mol-

dovean, moşier din părţile Galaţiului, pri-
vind această problemă: „Putinţa de a trăi 
noi înşine cu sufletul altuia reprezintă ade-
vărata valoare omenească.”

Empatia în lumea germană (definită 
şi ca intropatie) a fost iniţial o temă a roman-
tismului german, mecanism al sensibilităţii 
estetice prin care reuşim să cuprindem sen-
sul operei de artă (punându-ne în situaţia, 
în locul obiectului reprezentat!).

Husserl consideră empatia o medi-
taţie cognitivă, fenomen decisiv pe baza 
căruia se stabileşte o intersubiectivitate ce 
stă la temelia unei lumi comune.

Max Scheler vorbeşte despre intuiţio-
nism emoţional.

În materie de empatie Freud a pus 
accentul pe procesul de identificare.

Termenul de empatie va avea o a doua 
viaţă prin psihanaliză, datorită mai ales lui 
R. Greeson în anii 1960.

Empatia este înţelegerea celuilalt – 
intri în sentimentele altuia fără a fi implicat 
emoţional (Greeson R.). Simpatia înseamnă 
grija faţă de bunăstarea altuia. Empatia este 
o simulare mentală conştientă a subiecti-
vităţii altuia. Ea ne permite să înţelegem 
ce gândeşte o persoană într-o situaţie pre-
zentă, trecută sau ce va gândi în viitor 
(Boulanger C). Empatia înseamnă proxi-
mitate, intersubiectivitate şi identificare. 
Empatia este o simulare mentală conştientă 
a subiectivităţii altuia.

Empatia este un construct multidi-
mensional. Aria de manifestare a fenome-
nului empatic depinde de ponderea unuia 
sau altuia dintre procesele psihice pe care 
le antrenează comportamentul empatic, 
adică procese cognitive şi afective, sistemul 
motivaţional şi cel neurovegetativ, condu-
ita conştientă cât şi cea care nu cade sub 
incidenţa conştiinţei, aflate toate în interac-
ţiune (Gherghinescu R.).

Empatia este element cheie al caracte-
rului şi al comportamentului moral.

Înainte de apariţia moralei, empatia 
a creat interdicţii preverbale şi emoţionale 
sub forma inhibiţiilor. În lumea animală 
predatorii au empatie (pot anticipa com-
portamentul prăzii) dar nu au empatie 
morală.

Empatia este capacitatea de a „prelua 
rolul altuia”, componentă a competenţei 
sociale, după unii chiar esenţă a inteligen-
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ţei sociale.
Nivelul empatic este un indicator ce 

prezice inteligenţa social-politică mai bine 
decât inteligenţa socială sau IQ, inteligenţa 
social-politică fiind capacitatea de a raţiona 
cu maturitate asupra complexelor dileme 
sociale, morale, politice (Johnson J.).

În deceniul cinci al secolului XX, dece-XX, dece-dece-
niul Dejist al României, la Sanatoriul de 
TBC osos Eforie s-a produs un fenomen 
care ilustrează memorabil această realitate. 
Unul dintre ortopezi a fost practic obligat 
să se producă pe scenă în costum popular, 
să cânte.

În sală, pacienţi care stăteau cu lunile 
în aparate gipsate.

Doctorul deştept, frumos, iubit de 
pacienţi.

Vremurile erau grele şi a te sustrage 
impunerii politice de a face public pe artis-
tul –periculos.

Chirurgul a apărut pe scenă, s-a apu-
cat să-şi facă numărul dar covârşit de 
umilinţă şi ruşine s-a oprit şi a început să 
plângă. Sala a fost şocată, apoi a început 
să lăcrimeze şi în scurtă vreme toată sala 
plângea în hohote.

Este o frumoasă şi perfect autentică 
poveste – relatată de marele ortoped prof. 
Antonescu – despre comunism şi despre 
empatie.

Din nefericire (sau fericire?) nu te poţi 
sustrage mediului emoţional în care eşti 
imersat.

Este una din descoperirile pe care le-a 
utilizat maşina de propagandă a unor tota-
litarisme.

Empatia este o caracteristică a omului. 
Încă de la vârsta de trei ani (de 15 luni după 
K. Onishi şi R. Baillargon) copilul posedă 
reprezentarea despre ce gândeşte un altul.

Empatia diferă în funcţie de indivizi 
(celebrii zombi, „morţi vii” sunt indivizii 
cu lipsa extremă a empatiei) şi popoare.

Cea mai redusă capacitate de a empa-
tiza o au americanii (atât faţă de străini cât 
şi faţă de conaţionali) acesta fiind rezultatul 
culturii lor individualiste, centrării resurse-
lor psihice asupra propriilor aspiraţii şi rea-
lizări (Boaz Keysar, Chicago University). 
Un american înţelege mult mai greu punc-
tul de vedere al unui alt om, diferenţele 
culturale afectând modul de comunicare.

Contagiozitatea căscatului este legată de 

mecanismele empatiei. Este un fenomen care 
există numai la câteva dintre primate şi care are 
o valoare adaptivă evolutivă: ajuta grupurile 
să evite pericolul ţinând animalele treze şi în 
alertă.

În cazuri patologice, cum ar fi autismul, 
căscatul nu este contagios. Predispoziţia de a 
imita căscatul poate fi un test indirect de măsu-
rare a capacităţii empatice a unei persoane.

Căscatul este un reflex de vigilenţă, în 
care contracţia simultană a muşchilor agonişti 
şi antagonişti stimulează substanţa reticulată 
cerebrală (Aubin H.).

Comunicabilitatea sa este excepţiona-
lă: Robert Pravin, profesor de psihologie la 
Universitatea Maryland (SUA) a demonstrat-o 
utilizând un colectiv de studenţi alcătuit din 
360 de persoane.

Proiectându-le diverse imagini între care 
şi căscatul (prezentat incomplet, doar prin plie-
rea în jurul orbitelor ce îl însoţeşte) aproape toţi 
cei prezenţi s-au apucat să caşte.

Contagiunea afectivă interindividuală 
se realizează în timp în lipsa conştientizării 
că este vorba despre un sentiment comuni-
cat (Scheler M.).

Coerenţa şi manipularea inconştientă 
a grupului se realizează şi prin meca nismul 
imitaţiei.

Încă în secolul XIX sociologul şi filo-
soful Gabriel Tarde a lansat în cadrul lucră-
rii sale „Legile imitaţiei” teoria că imitaţia 
reprezintă baza relaţiilor umane. Imitaţia 
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este modul în care se asigură coerenţa exis-
tenţei sociale şi pe această cale se află la 
originea istoriei. Omul este un fel de som-
nambul susţine Tarde, care în mod incon-
ştient, prin contagiune este pus în situaţia 
de a imita.

În 1774 Goethe publică romanul 
„Suferinţele tânărului Werther” al cărui 
erou se sinucide. Romanul declanşează o 
epidemie de sinucideri la tineri.

În 2010 se sinucide cu insecticid inge-
rat cântăreaţa Mădălina Manole.

În replică se produc două tentative de 
suicid, una reuşită, cu insecticid.

Tendinţa de a imita a depăşit chiar şi 
instinctul de conservare. Singurătatea este 
contagioasă (J. Cacioppo, Universitatea 
Chicago). Înainte de a-şi pierde priete nii 
oamenii singuri îşi transmit sentimentele 
celor apropiaţi.

Societatea este alcătuită din indivizi 
legaţi între ei la modul în care sunt legate 
celulele unui ţesut.

Celulele comunică permanent prin 
sistemul citokinelor, indivizii sunt supuşi 
unui control unificator, de coerenţă, prin 
imitaţie inconştientă.

Mimetismul cu exaltarea sentimente-
lor se exprimă optimal în fenomenul mul-
ţimilor unde apare o intensă contagiune 
emoţională.

Informaţia difuzată în condiţiile imită-
rii duce la apariţia opiniei publice. Totodată 
pe această cale se produce şi posibilitatea 
marilor manipulări ideatice. Imitaţia con-
diţionează decizia.

Marele economist J.M. Keynes a 
descris în 1937 opţiunea individului mula-
tă pe opţiunea presupusă a majorităţii.

La un concurs de frumuseţe a indicat 
economistul individul este tentat să voteze 
nu în conformitate cu gustul propriu ci în 
funcţie de ce crede că vor vota ceilalţi.

„Conştienţi de lipsa de valoare a pro-
priei judecăţi individuale dorim să ne ali-
niem pe opţiunile celorlalţi, pe care îi con-
siderăm mai bine informaţi” susţine J.M. 
Keynes.

Imitaţia este liantul societăţii umane 
susţin numeroşi autori.

După cum în Cosmos planetele, ste-
lele şi galaxiile sunt ţinute laolaltă dar şi 
separate de către gravitaţia universală ase-
mănător mimesisul, imitaţia ţine în acelaşi 

timp oameni împreună, dar îi şi separă, asi-
gurând simultan coeziunea ţesăturii sociale 
şi relativa autonomie a celor ce o compun 
(Oughourlian J.).

De-a lungul întregii vieţi imitaţia par-
ticipă la construcţia Sinelui. Capacitatea de 
a reproduce modele de comportament stă 
la temelia socializării şi a relaţiilor sociale.

Capacitatea generală de a produ-
ce reprezentări ale lumii la om alcătuieşte 
mimesisul (termen introdus de vechii greci, 
dezbătut de Platon, Aristotel până la filosofii 
contemporani, popularizat pentru literatură 
de către Erich Auerbach). Mimesisul permi-
te oamenilor să acţioneze şi să gândească 
referindu-se la modele (Gebauer G.).

Uneori mimesisul îşi cucereşte obiec-
tul şi îl supune.

Impostura interpretată creează o nouă 
identitate.

Este subiectul filmului Kagemusha 
(Palme d’Or la Cannes 1980) a celebrului 
regizor Akira Kurosawa.

În una din schiţele lui Somerset 
Maugham un impostor care mimează pre-
lungit gentlemanul intră atât de tare în pie-
lea personajului încât la un incendiu intră 
în casă să salveze un câine străin şi moare.

Maugham îşi încheie schiţa filosofând 
dacă eroul a fost sau nu un „real gentle-
man”?

Actorul care a fost pus să mimeze în 
chip de sosie în al doilea război mondial pe 
unul din marii şefi militari a rămas ulterior 
cu tulburări de comportament.

O caricatură înfăţişa în triptic doi 
motani, unul alb şi altul negru, apoi un ghem 
de animale şi final doi motani vărgaţi.

Această poveste este de un extrem 
realism psihologic. Este povestea ce ni se 
întâmplă zilnic.

Pentru cercetătorul american A. 
Meltzoff imitaţia este un mecanism înnăs-
cut, un mecanism ce stă la temelia dezvoltă-
rii mentale a copilului, a construcţiei sinelui 
şi a capacităţii de a înţelege pe un altul. 
Meltzoff (Washington University, Seattle) 
susţine că la câteva zile de la naştere copilul 
imită prin efort conştient mimica adultului.

La un an şi jumătate – doi ani după 
naştere, după psihologul J. Piaget (mult 
mai devreme după Meltzoff) apare imitaţia 
decalată, copierea unui model în afara pre-
zenţei acestuia (Dortier J.F.), (Bouvet J.F.).
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Imitaţia este extrem de răspândită 
în lumea vie fie prin mimetism (imitaţie 
inconştientă) fie prin „imitaţie adevărată”, 
comportament care urmăreşte conştient 
copierea unui model.

Caracatiţa (vieţuitoare cu un înalt 
nivel intelectual) este aptă de acest tip de 
imitaţie. De asemenea şobolanul.

Imitaţia reprezintă în lumea animală 
o formă de transmisie culturală care înso-
ţeşte şi uneori se substituie transmisiei 
genetice a conduitelor.

Din această cauză o serie de pui de 
animale (leu, cimpanzeu, elefant) nu pot fi 
crescuţi decât în prezenţa părinţilor.

Imitaţia este una din formele de „evo-
luţie culturală” în lumea animală (Danchin 
E.).

Imitaţia este omniprezentă în dezvol-
tarea speciilor animale, inclusiv a omului 
(Dortier J.F.). Ea însoţeşte şi uneori înlocu-
ieşte transmisia genetică a conduitelor.

Învăţarea prin imitare este un mod 
de a accesa cultura speciei tale, imitarea 
decalată intervine în formarea reprezentă-
rilor interioare, condiţie indispensabilă în 
alcătuirea propriei identităţi.

Mimesisul social, capacitatea de a 
reproduce modele de comportament stă 
la temelia socializării şi a relaţiilor sociale 
(Gebauer G.).

Imitaţia stă la baza procesului de uma-
nizare şi de creiere a culturii (Baudonniere 
P.).

Orice dotare neurologică poate genera 
patologie proprie. Inclusiv imitaţia.

Există în patologie aşa numitul zelig-li-
ke syndrome cu pierderea totală a autonomiei, 
subiectul mimând gesturile şi acţiunile antura-
jului. Sunt subiecţi cu leziuni cerebrale situate 
frontotemporal. Ei se identifică total cu orice per-
soană de lângă ei, devenind oameni cameleon.

O variantă a acestei tulburări, mai puţin 
gravă este sindromul de utilizare descris de psi-
hiatrul Francois Lhermitte.

La baza capacităţii înnăscute de imi-
tare a omului stă o structură nervoasă 
descoperită în 1996 (Giacomo Rizzolatti): 
„neuronii oglindă” la macac, şi ulterior, 
indirect şi la om.

Neuronii oglindă se activează la efec-
tuarea unei acţiuni, dar şi la observarea 
efectuării acestei acţiuni de către un altul.

Magicienii creează iluzii cognitive 

care implică funcţii cerebrale superioa-
re precum atenţia, memoria, conştiinţa. 
Magia înşeală speculând imperfecţiunea 
capacităţii de anticipare a creierului şi se 
bazează pe efectul „neuronilor oglindă” 
(Ratel H.).

Neuronii oglindă, organizaţi practic 
într-o reţea, emit comenzi motorii dar tot-
odată permit maimuţelor şi oamenilor să 
determine intenţiile altuia simulând men-
tal acţiunile acestora.

La maimuţă rolul acestor neuroni este 
limitat la a prevedea acţiuni simple. La 
om există posibilitatea interpretării unor 
acţiuni complexe. Neuronii oglindă există 
la om şi în regiunea cortexului cerebral 
cingular şi insular aceştia fiind implicaţi în 
elaborarea răspunsurilor emoţionale.

Neuronii oglindă sunt implicaţi în 
imitaţie, o capacitate ce există în formă 
rudimentară la maimuţele mari, dar este 
deosebit de dezvoltată la om. Neuronii 
oglindă permit fiinţelor umane să se vadă 
aşa cum sunt văzuţi de către ceilalţi ceea ce 
permite conştiinţa de sine şi introspecţia.

Cheia dezvoltării cognitive a speci-
ei noastre stă în imitaţie şi în capacitatea 
individului de a se identifica cu un altul. 
Evoluţia produce echipamentul „de bază”, 
disponibil de la naştere, ce se dezvoltă pe 
baza mediului cultural şi social (Tomasello 
M.).

Empatia este un proces de apro-
piere emoţională exact calibrată în care 
toată arta este să nu te apropii prea mult. 
Menţinerea distanţei se învaţă (Decety J.). 
Empatia are absolută nevoie de control 
emoţional. Altfel devine autoagresivă.

Despre această distanţă este vorba în 
Hamlet, ultimul sfat al lui Polonius către 
fiul său Laertes: „Şi mai presus de tot fii 
credincios ţie însuţi”. Englezul spune că 
gardurile bune dau vecini buni.

Un prieten chirurg spre sfârşitul cari-
erei mi-a relatat dificultăţile sale profesi-
onale prin exces de implicare emoţională 
empatică.

Copilului îi trebuie câţiva ani ca să 
înveţe să ţină distanţa.

În 1980 Andrew Melzoff a demon-
strat că nou născutul are o componentă 
esenţială a empatiei, capacitatea înnăscută 
de a recunoaşte implicit că un altul îi este 
asemănător.
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De la vârsta de 42 de minute s-a 
demonstrat capacitatea copilului de a-şi 
imita semenii. Este un fenomen de rezo-
nanţă motorie (reproducerea automată 
şi neintenţionată a mişcărilor şi expresii-
lor faciale a persoanelor) bazat pe neuro-
nii oglindă descrişi în 1996 de Giacomo 
Rizzolatti de la Parma. Aceşti neuroni sunt 
localizaţi în cortexul premotor. Rezonanţa 
între observaţie şi acţiune permite sesiza-
rea identicului.

În 1970 M. Simner (Universitatea 
Western Ontario, Canada) a descris „con-
tagiunea emoţională”. Copiii foarte mici 
plâng când îi aud plângând pe alţii.

În 1987 G. Martin şi R. Clark 
(Universitatea de stat din Florida) au 
demonstrat existenţa unei rezonanţe emo-
ţionale. Înţelegerea emoţiilor exprimate de 
alţii implică o formă de simulare internă 
ce utilizează aceleaşi circuite neuronale. 
Dezgustul văzut la un altul implică insula 
şi cortexul cingular anterior, durerea la un 
altul activează cortexul cingular.

În 2004 echipa Taniei Singer a abordat 
neuroimagistica emoţională.

S-a demonstrat implicarea în cadrul empa-
tiei a unor regiuni cerebrale comune şi a altora 
distincte în funcţie de ţinta imaginaţiei – sinele 
sau celălalt. Această diferenţă de tratament 
cerebral dintre perspectiva asupra sinelui şi 
perspectiva asupra altuia pare esenţială pentru 
ca un individ să reuşească să înţeleagă intenţii-
le şi acţiunile celorlalţi.

Dacă copilul se aude plângând pe o 
înregistrare, el nu va reacţiona. El va reacţi-
ona la plânsul altuia căci rezonanţa emoţio-
nală exclude confuzia între sine şi un altul.

La vârsta de 14-18 luni copilul înţele-
ge că poate avea o acţiune, un efect, asupra 
altuia. De la vârsta de 2 ani copilul înţelege 
că deşi ceilalţi îi sunt semeni sunt diferiţi şi 
nu doresc neapărat aceleaşi lucruri ca şi el.

Din acest moment apare empatia 
însoţită de un ansamblu de emoţii şi de 
comportamente sociale. Este dovada unor 
dezvoltări avansate a funcţiilor executive 
frontale. Cortexul prefrontal exercită un 
control cognitiv suficient pentru ca copilul 
să se poată pune în situaţia altuia înţele-
gând în acelaşi timp că emoţiile pe care le 
resimte sunt diferite de ale altuia.

Imagistic s-a constatat că şi durerea 
este contagioasă, dar activarea structurilor 
cerebrale ale durerii este mult mai inten-
să dacă te gândeşti că tu ai resimţit-o 
decât atunci când ne imaginăm pe un altul 
suportând-o.

Conceptul de echitate şi dreptate apar 
la copil la vârsta şcolii primare. Capacitatea 
de a empatiza şi de a citi emoţiile de pe faţa 
altuia continuă să se dezvolte şi la vârsta de 
13-19 ani. Capacitatea de a rezista influen-
ţei altuia creşte treptat între 14 şi 18 ani. În 
lobii frontali, temporali şi parietali materia 
cenuşie atinge maximum de reprezentare 
la pubertate.

Aceşti lobi sunt implicaţi în funcţii 
cognitive complexe ca atare inteligenţa 
socială creşte progresiv până la acest prag.
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BIOGRAFIE SELECTIVĂ

s-a spus despre mine că sînt specialist în copilărie că ştiu
pe dinafară cursurile de disperare ale bunicilor mei
şi la nevoie pot face rost de păsări pe cer
că la marginea memoriei deţin grădini suspendate
unde cultiv primăveri nelumite că seva-mi urmează copacii
cu braţele pline de flori pe drum spre biserici
şi clopote aruncă-n ferestre cu nuci de lumină
că nu mai rămân în praful speranţei la capătul
parcului când luna trage raze şi adună îndrăgostiţii
în podul casei cu cărţi despre originea nopţii
lângă viespi locuind ilegal pe sub corni
la Vima Mare pe pământurile colectivizate de iarbă
că încă din viaţa şi din camera alăturată
mă mai aude mama trântind poarta spre visul
în care voia să rămână

a fost odată
n-ar fi fost să se spună

Vasile MUSTE

ÎMPOTRIVA LINIŞTII

când fi-va să plec foşni-vor câteva frunze
în grădina casei câteva fire de iarbă vor refuza să se nască
voi pleca singur pe cărarea deschisă de urme şi flori
în zilele acelea amintirea mea vă va părea nelumească

pe străzi în oraşul din nordul îngheţat va fi sărbătoare
luminiţa va dansa mai departe în visul unui necunoscut
pregătiţi de muncă la fel cum ar fi pregătiţi de moarte
cetăţenii altei lumi într-o seară mă vor duce pe scut

în partea nevăzută a lunii va avea loc un cutremur de rouă
câteva picături provocând răni de mărimea unor oraşe
vor cădea peste dealuri şi sângele verde va porni spre
toate câmpiile Pământului – această planetă sinucigaşă

LA ÎNTÂLNIRE N-AU FOST OAMENII

peste viaţa mea săpătorii vor arunca într-o zi cer şi pământ
apoi acolo va locui un animal uriaş ce l-am detestat
întotdeauna lumea doar obişnuia să-i spună nemilosul timp

oamenii lăsa-vor pentru mine câte o firimitură de gând
cruci mişcătoare în cer păsări tăcute se vor îndepărta de tristeţe
purtând în cioc firimiturile acelea
până la castelul din al cărei fereastră va râde viaţa-mi cealaltă
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FAPTUL NOPŢII DIVERS

pe străzi întunecate ultimii câini au fost împuşcaţi
s-au descoperit trasoare dintr-o gura de stea
pe ziduri se văd şi acum umbre de călăi deghizaţi
poetul ştia totul într-o limbă ce nu mai era

la sosirea salvărilor sângele se amestecase cu zorii
nu luase nimeni în seamă acest amănunt
numai păsările erau de culoarea altor victorii
decât a celor ce sînt

s-a adus mult var pentru groapa comună
apoi s-a întors fiecare în braţele neamului său
nimeni n-a plâns şi nu şi-au urat noapte bună
prin dreptul caselor ziua a trecut ca o părere de rău

MÂINI ÎMPREUNĂ

scriu şi acum cu mâna mamei peste mâna mea frunză
urcând în inima pădurii unde nu teama ci iubirea
poate ajunge făcând cărări subţiri şi albe înspre
zei scriu şi acum şi-asemeni mâinii mele deasupra
mamei se clatină iarba

ŞI DACĂ NU

am fost fratele mai mic al sălciilor plângătoare nu
vânător cu toate că frunza lor m-ar fi păzit cu ea
aş fi-nsemnat cărările fără început şi sfârşit şi chiar
împotriva întunericului scut trunchiul lor mi-ar fi fost

acum se deschide spre cer cântecul fără-ntristare
demult nu mă mai ţine de mână draga copilărie
tăcute cruci pe dealuri coboară lumina către duşi
în linguri mici de lemn din aşchii de arbori bătrâni

în dreptul inimii să-mi ridicaţi un crin
tăcut trăiască viaţa unui rege
al tatălui al fiului al sfântului amin
deasupra mea e Cine înţelege

CĂRŢILE DE IARBĂ ALE PĂRINŢILOR

demult nu mai citesc decât cărţile de iarbă
ale părinţilor dorm noapte de noapte cu ele
sub pernă şi toamnele îmbătrânim împreună
scriu greu părinţii mei mai ales dimineaţa pe
fire cu file de litere subţiri găsesc adesea
boabe de rouă de la o vreme scrisul lor îl
doar intuiesc şi iată poate viaţa toată n-am
făcut altceva decât să traduc
iarba în limba română
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erau cearceafurile mamei –
feciorelnic aşternut de odihnă;
aşternut alb orbitor mirosind a zăpadă ...
şi fulgii încurcându-se în dantele
şi sclipindă, dimineaţa în ferestre
şi soarele mic, roşiatic şi rece,
cărat cu căruţa cea mare,
şi nopţile înalte şi limpezi

Ce obosită-i materia...
citadină, cenuşie zăpadă
Peşti congelaţi muşcă din lună ...

Prin aşternutul de odihnă
molii de nelinişte
macină somnul.

BRÂNCUŞIADA

Mereu va trece pământul
prin Poarta sărutului.

Pare doar ca trece întreg; o lamă invizibilă
îl despică în două.
Cu una din jumătăţi intră în amurg –
şi ce buze roşii are amurgul ...!
Cu cealaltă jumătate ridică faţa lumii spre 
soare,
o limpezeşte cu „Bună dimineaţa”!

Din auroră în amurg
din amurg în auroră,
una din alta, una după alta,
jumătăţi totdeauna legate.

Aşa trece pământul
prin Poarta cosmică a sărutului

ULTIMA FAŢĂ

Toamna a venit cu trenul,
s-a oprit într-atât de aproape,
îl atingeam cu geana.

Ea a coborât şchiopătând:
răscolise frunzele şi se rănise
în foile lor de aramă.
Sângera ...
Arăta ca un neguţător veneţian,
un cămătar căruia i s-a furat din aur.

Am vrut să-i dăruiesc câteva monede
dintr-ale mele.
Scotoceam prin buzunare când
plină de dispreţ mi s-a adresat:
„Poeteso, nu mai căuta!”

Mi-a întors spatele şi s-a suit în tren.

Dimineaţa, genele
îmi erau umede.
Afară un cer plumburiu
sta gata să cadă

INSESIZABILE LEGĂTURI

Toamna
îşi depune ouăle în gutui;
o ctitorie în galben.

Sacrilegiu
e să muşti
ori să tai o gutuie.
O păstrez în odaie,
raţiune de toamnă,
sus pe grinda de lemn.

Maria MĂNUCĂ

poezia
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Spre primăvară, gutuia dispare,
nici o urmă-n văzduh

Pe pajişti, prin iarbă
aruncaţi
bănuţii de păpădii.

E sigur: de la gutui
au luat galben

PASĂRE CÂNTĂTOARE, 
PĂMÂNTUL

Pasărea cosmică
a pierdut oul: un uriaş de metal 

negru-cenuşiu.
A căzut la Greenwich
şi în Muzeul Măsurilor Etalon
a intrat teama.
S-au micşorat metrul, mila, ţolul.
Au scăzut gramul, litrul, ţoiul,
Ora iuţeşte pasul,
calcă pe spaţiu
apăsat, curbându-l
încă mai mult.
Furi de lumină
deschid porţile oarbe în Labirint.
Îngerul Uriel se lasă vrăjit
de jocuri de artificii,
uită de luminătorii nopţii.

Tulburate, meridianele
se apropie de Meridianul Zero,
se strâng unele în altele
precum gratiile unei colivii.

Se zbate pasărea cântătoare, Pământul ...

DE LA SUBSUOARĂ, 
O FLOARE ROŞIE A CĂZUT 
ÎN ZĂPADĂ

Toamna îţi împletea reţeaua
ochi cu ochi.
O arunca în văzduh
precum gladiatorul reţiar
în arenă.

În ochiuri, a prins
frunzele mele,
mai palide, cu-multe nervuri
rupte.

Dezbrăcat de veşminte,
peisajul s-a deschis
cerului fără împotrivire.
Din norii suprarealişti au coborât
caii albi –
căluşarii iernii.
M-am ghemuit, dar din frunzele căzute
ieşea frigul.

O haină albă mi-au adus căluşarii,
descusută la încheieturi...

De la subsuoară
o floare roşie
a căzut în zăpadă.

ULTIMA FIICĂ DIN NEAMUL 
MANOLE

Casa agăţată sus
pe coastă de stâncă
e pasărea
ce s-a lepădat de aripă

Noaptea, ploi de lună
îi sparg acoperişul şi intră,
caută.
Prin firide, umbre, sclipiri amorţite.
În icoane tresare argintul

Pe masă un manuscris cu poeme

Ziua ridic scara
Spărturile din creştetul casei
le îmbrac în şindrilă

Noaptea, ploi de lună
din nou pradă acoperişul
şi intră ... caută ...

Ziua ridic scara ...

poezia
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1. Dimensiunea spirituală a 
existenţei

Rigoarea bibliologică s-a dovedit a fi, 
de-a lungul timpului, un fel de barometru 
al interesului pentru ştiinţa cărţii. În toate 
literaturile cunoscute, textul considerat cel 
dintâi e posibil să aibă în spate o anume 
tradiţie şi măcar un oarecare exerciţiu, apoi 
spaţiul de afecţiune, de elecţiune, de gân-
dire... Se afirmă că tehnologia comunicării 
actuale ar duce la integrarea omenirii într-
un fel de inadmisibilă limbă universală. 
Care ar fi pericolul globalizării aici? Nu 
cumva dispariţia diferenţelor dintre culturi-
le şi literaturile naţionale? Cercetările de psi-
hopedagogia cărţii şi a lecturii au în vedere 
şi asemenea aspecte o dată cu invazia moda-
lităţilor moderne de comunicare a informa-
ţiei. Ar fi necesară intervenţia înţeleptului 
ca o însumare de diferenţe, al omului din 
umbră care ne-ar aminti ceea ce suntem şi 
ceea ce nu suntem, al eminenţei care semna-
lează prompt discrepanţele dintre erudit şi 
ignorant, dintre dialog şi intoleranţă, până 
la urmă deosebirile dintre cititor şi neciti-
tor. Prea mulţi oameni au gustat fericiţi din 
frumuseţea lecturii, încât timpul prezent nu 
are cum să arunce la groapa uitării faima 
operelor cunoaşterii umane. 

Lectura poate fi privită, în acest caz, şi 
ca subiect existenţial? Poate da, dacă textele 
supuse lecturii propun meditaţii tulbură-
toare asupra vieţii, iubirii, morţii, credinţei, 
dramei etc. Dacă este vorba de a aminti o 
evidenţă, de a şti că nu toţi oamenii simt 
în aceeaşi măsură dimensiunea spirituală a 
existenţei sau ceea ce înseamnă finalitatea 
ultimă a spiritualităţii – salvarea, elibera-
rea – atunci faptul acesta nu este accesibil 
oricui, în sensul că puţini sunt cei gata de 
sacrificiu, de a face eforturile cerute de viaţa 

cultural-spirituală. Există o predestinare, o 
graţie fără de care fiinţa umană nu desco-
peră ceea ce este „spiritual” în ea, încât o 
poate conduce la starea de disperare, la o 
deprimare comentată altădată de Erasmus 
însuşi în prezenţa lui Luther. Dimensiunea 
existenţei sub pecetea spiritului se obţine 
printr-un fel de simplicitate (nu simplism) 
remarcată de Plotin, parcurgându-se etape 
dificile pentru a se atinge „starea” atât de 
rară şi de căutată precum piatra filosofală.

Pornind de la ideea că lectura este şi 
un antidot la tendinţa de lene în gândire, de 
„somnolenţă” mentală şi la uşurinţa cu care 
în lumea noastră contemporană sunt accep-
tate comoditatea şi superficialul, putem 
ajunge la necesara şi stimulatoarea legătu-
ră cu textele care provoacă cunoaşterea şi 
inteligenţa la maximum-ul lor de cuprin-
dere. Sunt cărţi a căror vrajă domină şi 
influenţează starea sufletească, se regăseşte 
în reflexele cele mai interioare, ca până la 
urmă să fie determinată însăşi starea exis-
tenţială exterioară a omului. Despre binele 
şi răul din viaţa noastră există teorii între-
gi; potrivit unora dintre ele binele şi răul 
sunt complementare; binele se identifică cu 
ceea ce este superior şi pozitiv, răul este o 
negaţie a lui. Potrivit altor interpretări, cele 
două noţiuni intră într-un echivoc în care 
complementaritatea este pusă la îndoială, 
ar fi un act defectuos în teorie şi în existen-
ţial. Exemplul acesta cu binele şi răul, care 
poate fi văzut şi sub alte unghiuri, este doar 
unul din multele trăiri existenţiale, binele 
ar fi gradul suprem de frumuseţe posibi-
lă, răul e opusul, abisul, hăul cel adânc. 
Trăirea succesivă a acestora e echivalentă 
cu diferenţa dintre esenţă şi inducţia nega-
tivă, primejdia însă e mare dacă în starea 
noastră de fire se manifestă dominant răul. 
În teoria existenţialismului frumuseţea este 

LECTURA 
CA SUBIECT 
EXISTENŢIAL

Nicolae BUSUIOC
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de multe ori uzurpată, fiinţa umană este 
golită de ea însăşi, de unde senzaţia de vid, 
de uscăciune sufletească, de apăsarea sen-
timentului neîmplinirii. Aici, ne amintim 
de meditaţiile lui Heidegger cu privire la 
structurarea investigaţiei după cuplurile 
care definesc fiinţa prin ceea ce i se opune: 
fiinţă şi devenire, fiinţă şi aparenţă, fiinţă şi 
gândire, fiinţă şi obligativitate. „Originea 
disocierii fiinţă şi gândire, în speţă separarea 
dintre pricepere şi fiinţă, ne arată că e un 
lucru defel lipsit de importanţă: este vorba 
de o determinaţie a fiinţei omului care ţâş-
neşte din esenţa, ce trebuie deschisă, pro-
prie fiinţei”.

Dacă se porneşte de la sintagma „fiinţă 
şi gândire”, ca apoi să se ajungă la cealaltă, 
„fiinţă şi devenire” atunci concepţia gene-
rală despre fiinţa omului ca existenţă, nu 
ar fi suficient de cuprinzătoare, înlăturând 
modalităţile prin care se reflectă gândirea, 
meditaţia şi devenirea. Meditaţia se fixează 
pe esenţa textului. Ajungem la lectură. În 
acest caz, însă, lectura înseamnă mai mult 
decât descifrarea sistemului de semne scri-
se, marchează decodarea ansamblului de 
elemente comunicate pe calea discursului 
literar, filosofic, ştiinţific etc. Şi mai mult, 
lectura capătă aici şi sensul de interpretare, 
de analiză, de apreciere, cu atât mai prezent 
fiind cu cât literatura, de pildă, înseamnă 
o diversitate de mesaje, cu ambiguitatea 
înţelesurilor lor. Lectura intră în etapa ei 
finală, extrem de importantă pentru însăşi 
existenţa operei. În planul teoriei lecturii, 
inclusiv în cel al receptării, se înscriu multi-
ple consecinţe, între care ideea că nu există 
lectură temeinică fără a se face legătura 
între actul receptării textului şi problema 
existenţei fiinţei în plan spiritual şi – în cel 
mai larg – cultural. 

Încă o dată întrebarea: este viabilă 
aserţiunea – lectura ca subiect existenţial? 
Vom continua şi cu alt exemplu pentru a 
susţine argumentarea sau raţionamentul 
prin care putem trage o concluzie. Citim să 
învăţăm, citim să reţinem lucruri folositoa-
re. Despre învăţătură se spune că este mai 
important să acordăm atenţie înţelesului 
decât cuvintelor, iar despre înţeles, ar tre-
bui să acordăm mai multă importanţă înţe-
lesului final decât celui convenţional, dar 
la realizarea acestui înţeles final important 
este să ne concentrăm pe înţelegerea înţe-
lepciunii decât pe înţelegerea interpretativă 
a minţii. O derulare într-o logică deplină, 
care nu este des întâlnită în realitate pentru 

că nu tot omul este dotat cu abilităţi men-
tale atât de precise. În schimb, el încearcă 
să demonstreze autenticitatea învăţăturii 
bazându-se pe raţionamentul logic de care 
dispune. Se va ajunge la un înţeles, dar mai 
important ni se pare să învingem ignoranţa 
cu care ne trezim în existenţă şi care conti-
nuă să ne însoţească pe parcursul vieţii. 

2. Citesc, deci exist

A citi este probabil o formă de supra-
vieţuire în spirit, nu numai impulsul care ne 
scoate dintr-o acută indiferenţă sau aţipire, 
este în acelaşi timp o formă de justificare 
intelectuală, trecând uneori de la discursul 
pronunţat de oralitate la cel fixat pe hârtie. 
Subiectul asupra căruia se apleacă cititorul 
nu este atât de important sau în orice caz 
nu atât de vital cât ispita de a citi despre el. 
Luăm în calcul probabilitatea lecturii pentru 
că ea face parte, vrând-nevrând, din desti-
nul omului, din acel prescris independent 
de voinţa lui. Şi nu în ultimul rând, lectura 
este o bună terapeutică pentru a rezista în 
faţa mediocrităţii care are tendinţa de a se 
extinde acaparator. Omul adună în timp 
ceva, adună o zestre care, cu şansă, se poate 
transforma ea însăşi în operă. Desigur, apare 
şi vulnerabilitatea ca parte a statutului onto-
logic al individului. Poate fi un mare vulne-
rabil la alte ispite, viaţa e complexă. Dacă nu 
rămâne un ignorant şi insensibil, se va lăsa 
uşor „pradă” subtilităţii de a citi, chiar şi din 
inocenta curiozitate de a vedea cum funcţio-
nează expansiunea intelectuală.

Atunci când nu avem încotro s-o 
luăm, spunem că alergăm în utopie sau 
în nostalgie, într-un timp visat sau într-
un spaţiu exotic. Ne afundăm în lectură. 
Marii gânditori au ajuns, pe căi diferi-
te, aproape unanim la ideea că existenţa 
noastră întreagă n-ar fi supravieţuit fără 
istoria trăită şi lăsată nouă mărturie sub 
toate formele înfăţişate de istoria umanită-
ţii. Nume de glorie precum Homer, Dante, 
Shakespeare, Goethe, Cervantes, Tolstoi, 
Eminescu, Hugo, Rilke, Whitman, Tagore 
ne subjugă magnific, iniţiindu-ne în marea 
literatură a lumii. Ne întoarcem la litera-
tură pentru că aici ne întâlnim cu reperele 
idealismului renascentist, reconfortant şi 
senin într-un timp grăbit şi bezmetic, aici 
poate o clipă de euforie se transfigurează 
în infinit, clipa în care mirarea însăşi naşte 
înţelepciune, precum sunetul fantastic din 
vibraţiile clopotului cu subtilă structură 
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alchimică. Marguerite Yourcenar remarca-
se la vremea ei golul imens ce apare ca o 
discontinuitate uneori dezagreabilă între 
epoci, sisteme, curente şi generaţii, fapt 
care a ridicat sentinţa până la rangul de 
principiu: mai mult decât un ideal etic, 
moartea este un ideal estetic. Dar acest 
lucru ne întoarce la modelul uman dintr-un 
trecut îndepărtat, ceea ce este cu neputinţă 
din moment ce azi nu se mai operează cu 
sacrificii, voinţe, gânduri şi idealuri de tip 
cavaleresc sau trubaduresc, nici cu acceptul 
semnelor relevante ale „decăderii” în ispite 
nobile. Contemporanii lui Pascal, clasici-
zanţii în genere, apoi romanticii au impus 
principii ţinând fie de cogitoul cartezian, fie 
de iluzia „rescrierii”. Contemporanii noştri, 
semioticienii sau poieticienii, reconstruiesc 
şi redefinesc statutul scrii-torului în raport 
cu profilul epocii lor. Raporturi riguros stu-
diate între personaje şi obiecte, între creator 
şi receptor, între scris şi citit – toate acestea 
solicită o foarte serioasă asimilare, literatura 
mergând până la a se confunda cu viaţa. 
Unii scriitori consideră important un text 
în relaţiile lui de intertextualitate, în deter-
minările şi impulsurile care vor fi existând 
la apariţia lui. Literatura este însemnată 
pentru om în măsura în care ea l-a marcat, 
înlesnindu-i cunoaşterea şi autorevelarea, 
este importantă pentru că declanşează idei 
şi mecanisme care până la lectură erau doar 
în stare latentă. Apoi, şi nu în ultimul rând, 
textele literare invită cititorul la meditaţie, 
preluând din dilemele şi accentele autorului 
acele elemente şi nuanţe care-i corespund 
cel mai bine existenţei lui. Lectura s-a trans-
format într-un perpetuu subiect existenţial. 

Se spune că în Evul Mediu cei care 
ştiau să citească nu erau condamnaţi la 
moarte, indiferent care ar fi fost motivul 
osândirii lor. Citesc, deci exist căpăta valoa-
re de viaţă şi de moarte, lectura devenea 
o veritabilă protecţie şi a existenţei fizice, 
cartea era dorinţa înfiorată şi vibraţia spi-
ritului, reprezenta ieşirea din nonexistenţă. 
Nu se cunosc prea multe amănunte din 
acea vreme privind subiectul, dar faptul 
că reflecţiile de toate tipurile (mai ales 
cele filosofice) au dăinuit, multe dintre 
ele sub vălul anonimatului, întăreşte orice 
presupunere cu trimitere la cititul cărţilor. 
Epocile următoare aveau să răspândească 
cu adevărat cartea în lume, consemnările 
care accentuau rolul cunoaşterii prin lecturi 
se înmulţeau. Paradoxal, odată cu sfârşitul 
Evului de mijloc se cam pune capăt privile-

giului amintit. Pe la anul 1750, un Diderot 
este arestat pentru că a publicat opusculul 
„Scrisoare asupra celor orbi spre folosul 
celor ce văd”. Un exemplu din lanţul mul-
telor jertfe întâmplate ulterior. Citesc, deci 
exist, dar nu mai suntem atât de siguri 
de calitatea existenţială din zilele noastre. 
Cititul ca îndeletnicire de suflet şi minte 
se diluează văzând cu ochii. Presimţiri 
năvalnice şi nelinişti mistuitoare. Nu facem 
analize cu înverşunare şi dispreţ, nici jude-
căţi cu inclemenţă pentru că exigenţele ar 
putea să se revendice doar de la principii 
prea dure. Actualitatea sintagmei Citesc, 
deci exist ne duce cu gândul mai ales la ceea 
ce ar avea ca rezultat conversaţiile purta-
te prevenitor şi amiabil, pentru că numai 
ele lasă teren favorabil dialogului tolerant 
şi mişcării dezinvolte în lumea scrierilor. 
Seducţia cărţii va rămâne totuşi precum 
speranţa la care nu renunţă nimeni. 

3. Ieşire din criza lumii 
contemporane?

Criza intelectuală şi criza morală din 
vremea noastră nu vor putea fi stopate 
decât prin apelul la capacitatea omului de 
a rezolva asemenea grave stări de lucruri. 
Soluţia nu e simplă pentru că această criză 
este o problemă de o dificultate deosebită, 
având în vedere inconsecvenţele dezvol-
tării culturii umane contemporane. Totul 
trebuie să plece de la înţelegerea naturii 
omului, de la gândirea lui simbolică care 
poate învinge inerţia nativă şi a-l înzes-
tra cu aptitudinea de a schimba în bine 
universul comportamentului său etic şi 
mental. Ernst Cassirer propune calea exa-
minării efortului omului de a se înţelege pe 
sine, în fapt calea reevaluării unor secvenţe 
sub care îşi derulează viaţa, secvenţe care 
vizează rolul artei, ştiinţei şi culturii. Pe de 
o parte, arta este o emblemă a adevărului 
moral pentru că „sub forma ei sensibilă 
ascunde un sens etic”, pe de alta, ştiinţa ca 
ultimă cucerire în dezvoltarea intelectuală 
a omului, „realizarea cea mai înaltă şi cea 
mai caracteristică a culturii umane”, pentru 
că ea ne oferă certitudinea unei lumi sta-
tornice. Şi arta şi ştiinţa sunt reperele după 
care viaţa omului se orientează în direcţia 
unei existenţe împlinite estetic, etic şi cul-
tural. Orice îndepărtare de aceste semne, 
jaloane sau indicatoare duce la experienţe 
individuale haotice şi – în plan general – la 
criza societăţii. 
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O filosofie a cărţii şi lecturii pleacă de 
la pre-supunerea că universul culturii nu 
este un simplu sistem de fapte întâmplătoa-
re, ea caută să perceapă şi să înţeleagă aces-
te fapte ca pe un întreg organic. Printr-o 
lectură adecvată, aici având în obiectiv 
direct textele supuse cititului, se ajunge 
la structura diferitelor forme simbolice – 
mitul, limbajul, arta, ştiinţa, istoria, religia 
– într-un cuvânt cultura umană. Accesul 
omului la aceste forme este înlesnit tocmai 
prin lecturi variate, profunde, folositoare, 
cu convingerea că asimilarea, care vine ca o 
rază aparent dispersată, poate fi adunată ca 
pe un bun axiologic şi din care se hrăneşte 
continuu şi într-un perfect acord cu sine. 
Este forma superioară de existenţă a omu-
lui, înscrisă în ansamblul formulelor vieţii 
sociale şi culturale din societatea umană 
firească. Cartea şi lectura constituie un alt 
mod de exprimare pe drumul intrării în 
normalitate, contribuie la redresarea spi-
rituală a individului, la încetarea sfâşierii 
tendinţelor contradictorii sub care evoluea-
ză sau involuează. Pentru a rezista influen-
ţei distructive şi dizolvante a timpului pre-
zent, simbolurile şi mesajele cărţii, ca forme 
ale statorniciei valorilor, trebuie să rămână 
prezenţe trainice în schimbarea tendinţelor 
de dezvoltare a crizei morale şi intelectuale 
care a cuprins lumea noastră de azi. Încă 
o modalitate de salvare existenţială, încă o 
soluţie de protejare a esenţei fiinţei umane.

Nu se pot face profeţii despre viitor, se 
poate doar visa viitorul, este posibil însă să 
se întrezărească anumite perspective. Saint-
Exupéry spunea că nu eşti obligat să pre-
vezi viitorul, eşti obligat să-l îngădui. Dar 
a îngădui orice, chiar şi fenomene care se 
contrapun evoluţiei fireşti este inacceptabil, 
cu atât mai mult cu cât acest viitor nefiind 
sigur fascinant este aproape sigur terifiant. 
Semnalele nu sunt încurajatoare, lumea se 
lasă anchilozată în tot felul de crize care 
pornesc chiar de la guvernanţii cu putere de 
decizie, în loc ca tocmai ei să demobilizeze 
tendinţele spre eşecul de toate tipurile. Se 
vorbeşte insistent de înfrângeri care îmbracă 
forme ale diferitelor crize – de la cea identi-
tară, ideologică, economică la cea a imagi-
naţiei, a inteligenţei şi culturii, peste toate 
instaurându-se criza morală, cu influenţele 
cele mai apăsătoare asupra omului de azi şi 
de mâine. Prezentul este fără fond, viitorul e 
fără formă, susţin unii analişti, întrebarea în 
acest context ar fi: ce-i de făcut? Alţii afirmă 
că educaţia, uneori atât de paseistă, nu va 

rezista în faţa mutaţiilor demografice, teh-
nologice şi sociologice şi că ea ar trebui să-şi 
pună problema nu cum să educe, ci unde să 
educe. Educatorii nu vor mai fi ei înşişi prin 
menirea lor, vor orienta doar elevii către 
noile tehnologii, către puzderia de bănci de 
date, testându-le capacitatea de a ingera vii-
torul şi de a se folosi la maximum de interac-
tivitate. Vor exista doar învingători şi învinşi 
ai epocii cyber, în funcţie de aptitudinea şi 
accesul la informatică. Şi totuşi, vor rezolva 
toate acestea crizele amintite?

Reechilibrarea culturală a Terrei stă la 
îndemâna elitelor? „Aureolate de pricepe-
rea lor, ele ajung foarte repede să se împă-
uneze cu o pretinsă ştiinţă de a face orice. 
Ele se complac în superioritatea lor, până ce 
devin surde la evoluţiile ce se petrec în jur. 
Neutralitatea lor ideologică este interpreta-
tă cu un cinism lipsit de ideal. Etica lor, a 
eficienţei, rimează cu practicarea amorali-
tăţii, teoretizarea lor este inadaptare, lucidi-
tatea lor rece – inumanitate cronică...”, iată 
o constatare sumbră a lui Jacques Séguela 
asupra rolului elitelor. Acest portret fără 
iluzii pare a fi foarte apropiat de realitate. 
Şi totuşi, lumea merge înainte, ezitând între 
bine şi rău, corecţia depinzând de oameni, 
viitorul va reprezenta rezultatul înţelepciu-
nii lor. Cea mai frumoasă imagine a speciei 
umane va fi dată de naşterea unei societăţi 
superioare celei actuale. Toată filosofia vii-
torului mizează pe faptul că umanitatea va 
reuşi să-şi stăpânească mai bine destinul 
decât a făcut-o până acum. 
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ANIMUS

Precum ştrengarul furişat
în livadă străină
te culegea ca pe o piersică
de aur răcoros
şi nu se mai sătura de iubire.
O maladie neinteresantă
invazia anotimpurilor viclenea
în coama bucuriilor
nebăgate în seamă,
până când pe nesimţite
oglinda refulează ecorşeul
pipăit de nostalgii sufocate
de scrumul lăuntricei ecpiroze
în urma căreia moartea
uitând melancolia încărunţită
nu poate-nţelege
cum se poate decanta
armonia din zădărnicie.

RUGĂ DE POET

Ca un vampir blestemat
lăcomesc la sângele Tău
de-ajung să clatin ticăloşia
pe căile Tale,
nesocotind în pantagruelice
desfătări pustii, limpezimea
învăţăturilor aducătoare
de mântuire.

Uneori mi-e frig şi-s singur,
mă văd lapidat de cuvinte
şi în vizuinile minţii
nu aflu scăpare.

Atunci iar îmi aduc aminte
de adevărata iubire
şi din suflet obrintit implor:
- Fă, Doamne, ca pe ogorul spuselor
să crească şi din cele plivite de mine!
Inspiră-mă să binefăptuiesc
bucurându-mi Limba.

BARDUL

Se scurge sufletul prin condei
Cuvintele închipuie lumi
Inexistente pentru cei mai mulţi
Pâlpâie ori se aprind artificii
În văzduhuri percepute
De penitenţii visurilor
Unde Dumnezeu după ce a desţelenit
Din haos aşa cam cât pentru încă o lume
Stă pe gânduri neştiind ce să mai însămân-
ţeze.

ARŞIŢĂ (2)

Descarcerată din speranţe torsionate
pofta de viaţă îşi târâie în lesă
nepăsarea estropiată spre terasa
fierbinte cu turbulenţe tuciurii
şi paparude strident sprayate
ce nu cred să fi auzit
de creaturi anaerobe
sau cu ce se mai mănâncă monogamia.
Apoi, monotonie aghesmuită
şi gândul posac, indolent
trece la autopsia cartierului
pentru elucidarea cauzelor
îmbătrânirii spontane
a femeilor frumoase
sorbind arar, chiar cu eleganţă
din berea luată pe datorie.

Tucu MOROŞANU
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GESTIONARI DE VISE

De obicei morţii
Nu-şi iau visele cu ei.
Ni le lasă aici spre a face
Cum vom şti cu ele.

Pentru unele se găsesc cumpărători.
Altele rămân să agaseze
Doar cu simpla prezenţă
Insignifianţi ori puternici
Complicând realitatea.

Paradisiace, infernale sau mediocre,
Tolerante, răzbunătoare, ordinare,
Găsesc loc de veci mituind,
Vameşii cimitirelor din imperiul uitării.

Şi curg fără sicrie, lacrimi şi flori
Pe lângă viaţa
Căreia nu-i mai rămâne
Decât să le pună imateriala cruce.

VISÂND LA SAFO

De azi am terminat-o, nu-mi mai pasă
Deloc de Afrodita sau Diana
Şi alte zeităţi, le-am scos din casă
Cu gândul strămutării în Nirvana.

Nu mai curtez capricioase muze
Adio deci, porniri de altădată,
În ultimul răstimp îmi par confuze
Mustind de spleen, cu poarta ferecată.

Cu Bachus mă trag încă de şireturi,
Obraznic Cupidon iar dă târcoale
Dar vinurile-ncet devin scumpeturi
Şi amintire cu buchet de jale.

Chiar de mi-s sfinte pildele creştine
Eu tot m-aş vrea la Marea de Azov
Într-o lagună-n desfătări depline
Să uit o vreme c-am ajuns ca Iov,

Sărac, dar lui i-au fost înapoiate
Cele pierdute, sănătate, bani,
Drumeagul meu e mai grăbit spre moarte
N-am cum trăi cât el sute de ani.

Aşa că până una alta, praf o
Să fac din damigeana ce-o mai am
Şi către zori îmi va aduce Safo
Un alt poem în patul poligam.

ŢINTUIT DE POEM

De-o vreme ţintuit de poem
aştepţi să vină trenul
în care suflete cântă
asemenea recruţilor
ce nu ştiu nimic despre
limanul unde sunt duşi
şi de fiecare dată
amâni plecarea
pe motiv că nu eşti
destul de tânăr
pentru a intra în corul lor.

FRICĂ DE TRECERE

Aşa cuvântă poetul:
să nu-ţi fie teamă de trecere
dacă vorbele tale au ars
pentru a coace pâinea sufletelor
asemeni ţie încrezătoare
în biruinţa asupra potrivnicilor
celor menite iubirii.

CUVINTELE

Se adună la Grota Limbii
lilieci brumăriţi de lumină.
Pipăie neodihna aşteptând
să plesnească fierea întunericului
spre a porni alte invazii fosforescente,
de fiecare dată convinşi
că au de început o altă lume.

STRATEGIE GRĂBITĂ

Într-o singură noapte
va trebui să pătrundem
să eliberăm morţii
să ridicăm ancora
şi să pornim cu toată viteza
spre emisfera unde
Învierea se va petrece
cu douăsprezece ore mai devreme.
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PIATRA

(sau viaţa Sfântului Antonie cel Mare)
 
a fost odată o piatră care a învăţat multe 
despre pietre.
Verbul to be, verbul bâti, verbul être.
Şi a ajuns atât de rece
Încât toate pietrele care o cunoşteau
Se gândeau, fără de voia lor:
„Oare care dintre noi
O va ajunge, şi-o va întrece?”
 
Pietrei filozofale i se cerea sfatul
Şi datul
În orice împrejurare:
Cu fiecare sfat,
Greutatea ei creştea,
Precum umbra ei,
Tot mai mare.
 
Şi împăratul pietrelor, crescând,
O umplea cu piatră, golind-o de gând.
 
Piatra a ridicat ochii spre cer
Şi a plâns, cum numai pietrele ştiu
Să se lepede de mister.
 
A coborât la piatră o piatră de mică
Şi i-a spus: „du-te-n pustiu, fă-te mică.
Deşert este şi înainte, şi înapoi,
Asta o ştim numai noi,
Pietrele de noroi.
Şi totuşi, avem datoria,
Faţă de Dumnezeul stanelor de piatră,
Să stăm de vorba cu El
În pustiul limbii de piatră.”

 
Şi piatra lăsă tot
Şi a plecat
Foarte liber
Şi foarte curat.
 
Ajungând în pustiu,
S-a rugat, cum numai pietrele ştiu.
Şi Dumnezeul pietrelor s-a îndurat de ea
Şi i-a arătat paradisul.
 
Piatra a încremenit în inima ei
Şi a oftat: „dacă el este ca nisipul
În univers,
Cum va ajunge la Tine, Doamne,
Piatra mea, cea atât de grea
Şi atât de goală la înţeles?”
„Atâta rană
Am pus în tine, piatră filozofală,
Că tot paradisul
De vei voi, nu o să-ţi tulbure visul.
Şi atâta dragoste este în tine,
Că toate Mările
De te vor bate
Nu te vor smulge de lângă mine.”
 
Tăcu piatra.
Odată, târziu,
Când dragostea nu i se mai părea în pustiu,
A ridicat iar oul spre cer, şi a întrebat:
„Dumnezeu al pietrelor,
Cine te iubeşte mai mult decât piatra mea 
de asfalt?”
„Du-te la Alexandria, cu gândul, piatră 
filozofală,”
I-a răspuns cerul:
„prima piatră care o să-ţi vină în minte
Stă la mine în poală.”
 
Plecă piatra.
Îi ieşi în gând o piatră de cretă
Care lipea pietrelor de rând
Blacheuri pe etichetă.
„Asta?” ,,Asta.” „Dar ce face ea?”
„Nimic. Toată ziua. Serveşte alte pietre.
Şi seara spune: «Sunt cea mai ticăloasă 
piatră de pe pământ.
Nu fac nimic toată ziua.
Iartă-mă, Dumnezeu al pietrelor,
Şi fă-mă pământ.»”

17 ianuarie 2001

Liviu-Florian JIANU
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PAZNICUL VISELOR
 

Roadele vieţii noastre? Singurătate. 
Neascultare.
Slujim cu inima, o minte prea mare.
Slujim cu mintea, inimi înguste.
Chiar si rimele, se conduc după fuste.
 
Si daca am scrie doar versuri albe, de tot?
Ne-ar apare în vis frânturi de cuvinte?
Chiar si atunci, ne vom întreba: cine-a fost?
Ne spune adevărul? Sau minte?
 
Aşa ne ducem, încet, încet, înapoi.
Sa aflam ceva sigur. Oare am existat?
Am scris ce simţim, sau ne-am spus între noi,
Ceva sincer, şi adevărat?
 
Munca. De ce-a ajuns o corvoadă?
Banul. De ce-a ajuns un blestem?
Legea. De ce e năroadă?
Oamenii. De cine se tem?
 
De cine vă temeţi, oameni? De Dumnezeu?
Care va să zică, El mai există?
Cereţi! Câte doi, câte trei! Cereţi-I mereu,
Scrieţi-i ce vă doriţi, pe o listă.
 
Dar nu vă luaţi după mine. Eu sunt
Un Heruvim. De ţărână.
Înşel ca să capăt un lucru mărunt:
Dragostea lui Dumnezeu, peste mână.

RUGĂCIUNE - TRIPTIC EDITORIAL

Prea bună Mamă, ia-ne încă-n seamă,
Şi-ndreaptă-le coloana vertebrală,
Celor ce osârdesc în edituri,
Să Îţi închine ode, de la furi –

Au tipărit, din codrii de aramă,
Atâtea suferinţe, şi arsuri –
Şi-abia acum, durerea când îi cheamă,
Ne dau şi nouă, dreptul la măsuri –

Prea bună fii, şi măcinate oase,
Ce îi înclină, fă-le iar, să stea,
Lângă copii, nepoţi, şi lângă case,
În bucuria şi iubirea Ta…

VISUL PESCARULUI

Înşelătorule, te ştiu –
Ce goliciune să-ţi mai vând,
Să stai în beznă, tremurând,
Ca să plăteşti cu dânsa, viu?

Cu mădularul meu sculat,
Ce vrei să scrii? Şi până când?
Să faci din mine, om de rând,
În slujba ta, un Impărat?

Şi tu să râzi, şi eu, plângând,
Să stau cu maica mea, la sfat,
Să îmi sărute, lăcrimând,
Din pleoape, ce mi-a lăcrimat?

Şi paznicul ce ne-a vegheat
Să spună lumii: Desfrânat.
Şi ea să creadă. Împăcat.
Să spună: Uite ce-a creat.

Înşelătorule, din noi,
Dă-mi peştii lumii, înapoi –
Să-i dau flămânzilor – nevoi
Nu ai. Ne vrei doar, goi…

ETERNUL EMINESCU

Prin cetinile-albastre torceau cărări oblime,
Luceferii de ziuă în holdele de mac,
Se scuturau în pleoape torentele virgine,
Ca lancea grea de vise a tainicului veac.

Departe, ochiul nopţii clipea ades în strungă –
Treceau pe-un drum de stele căruţele cu moţi,
Şi toaca grea a nopţii bătea un zvon, în dungă,
Plângând amarul lunii, înfăşurat pe roţi.

Şi tot veneau pe cale doar frăgezimi de vise
Cioplite-n unda vie a tainicului râu,
Iar Dunărea albită de ani se rătăcise
În marea fremătândă, a oştilor de grâu.

Acolo sus, pe ţărmul tăcutelor izvoare,
Frângeau cocorii poartă, deplinului terestru,
Şi pentru că lumina mai pribegea spre soare,
S-a preschimbat în soare – Eternul Eminescu.
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Pe vreme de criză, lebede…

E vreme de criză, 
din lemnul vagoanelor se fac cutii pentru 
bijuterii, 
femeile frumoase sunt tot mai frumoase, 
pe vreme de criză cel bogat stă cu degetele 
în priză, 
cel umil se plimbă în parc, 
acolo lebedele exersează trecerea în oglinzi 
lichide, 
tăcerile noastre lungi obosesc crinii 
care aşteaptă să-i strigăm pe nume, 
până la urmă un pelican a înghiţit o ţară 
întreagă, 
aşa vom învăţa un limbaj comun, 
cuvintele se vor întoarce la noi precum 
cânii fără stăpân 
la primul fluierat al călătorului fără 
rezervare… 

Pădurea plânge ferestre

Arborii au murit cu fiecare lovitură de 
topor, 
au înviat, însă, în unghiurile drepte ale 
grinzilor de lemn 
care susţin golul de deasupra capetelor 
plecate… 

Mă străduiesc să înţeleg ce înseamnă 
acasă, 
pădurea plânge ferestre, 
înmugureşte scări care duc în cer, 
atinse de aripile îngerilor care au fugit de 
acasă…

Un infinit abordabil

Porţi muntele pe umeri, ca un tânăr 
luptător, 
muntele care face infinitul mai abordabil… 
Până la urmă realitatea este doar o mănuşă 
peste mâna celui care ne modelează 
gândurile. 
Fă pasul spre o altă dimensiune, acolo nu-
ţi va frig. 
Într-o duminică nevăzutul se va face văzut 
chiar în ochii tăi, 
vei da mâna cu acel călător înfrigurat, 
de o mie de ani nu v-aţi salutat, 
dar pe frigul acesta o mie de ani înseamnă 
o clipă albă, cristalizată sub puterea 
muntelui. 

Doamne, este iarnă, 
el va încărunţi precum arborii 
care aşteaptă tăietorii de lemne…

Soldaţii în oraş

Privim la oraşul celălalt, din veacul trecut, 
soldaţii de acolo ne privesc intens şi ei, 
par a ne cunoaşte din războaiele 
pe care le-am dus cu toţii în istorie. 

Cineva scrie această poveste 
în mai multe dimensiuni, 
nu-şi găseşte toate cuvintele, 
unele s-au pierdut între un secol sau altul, 
dar soldaţii s-au aşezat la aceeaşi masă în 
oraşul lor, 
vorbesc între ei, nimeni nu-i aude.

Războaiele schimbă oraşele, treptat, 
în dimineaţa rece de la început de lume, 
rămâne vinul de nuntă şi miresele…

Bate ora exactă în vechiul turn, 
soldaţii încearcă să dea drumul păsărilor 
din cântecele lor puse pe zidurile vechi, 
întâmplări simple, banale, 
mistuie viaţa acestor soldaţilor, 
sunt gropi în piaţa centrală, 
sunt gropi în obrajii miresei, 
am putea-o privi în ochi, de aici, din acest 
veac, 

dacă nu ar chema-o, moarte fragedă…

Constantin STANCU

poezia
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& 

 
Hălăuca, Vârful Bivolul (1560 m): Nu 

credeam că voi ajunge vreodată să urc un 
munte de iarbă şi de aici să văd fruntea 
Ceahlăului, cum se arată. Iarba grasă, nefi-
rească, în smocuri, sticloasă, alunecoasă, 
străluceşte în soarele cotropitor. Ceahlăul şi 
norul, deasupra lui, ca o căciulă.

&

Dacă cineva m-ar vedea cum notez 
aici, singur, ascuns, cu frica în spate, de 
parcă i-aş lua un interviu lui Dumnezeu, 
suspendat deasupra pădurii. Singurătate 
augustă. Ceea ce mă nelinişteşte e absenţa 
cuiva şi prezenţa acută, strivitoare a unui 
Nimeni atotputernic, nimicitor, care mi-ar 
putea face vânt în vale, cum ai da un bobâr-
nac unei furnici.

& 

Gând necugetat: te cuprinde spaima 
de a fi îndrăznit să te gândeşti că ai putea 
sta de vorbă cu Dumnezeu cel Nevăzut, 
nebunia de a gândi că L-ai putea vedea, 
că I-ai putea face un semn că trăieşti. Îţi 
aminteşti de Hölderlin, care scria că poţi 
cădea şi prăbuşi, la fel de bine, nu numai 
în prăpastie, în abis, ci şi în sus: ispititoare 
înălţime!

&

Zbor brâncuşian: îşi împreună mâini-
le în semn de rugăciune, în semn de iertă-
ciune, iar în preajma lui se urzea Cuvântul, 

se înfiripa o fâlfâire înfiorată: materia se 
trezea din firea amorţită.

& 

Nimic nu-ţi sugerează mai mult veş-
nicia decât o apă curgătoare. Heraclit nu 
moare. Confirmat, clipă de clipă, zbor în 
pripă, Dumnezeu e clipită. De la cuvân-
tul de prisos s-a ajuns la omul de prisos, 
făcând să se surpe prisosinţa dumnezeirii.

& 

Din Jurnalul unui jurnalist fără jurnal 
(Ion D. Sârbu): “Enorma cantitate de dimi-
nutive din limba noastră. Ca să nu atragem 
atenţia zeilor, tot ce avem, tot ce consumăm 
se exprimă prin duioase şi şmechereşti 
diminutive: pâinică, mămăliguţă, lefşoa-
ră, maşinuţă etc. La acestea s-au adăugat: 
şefuleţ, catedruţă, vilişoară, tovărăşică... 
Timp de multe sute de ani, spune Pompiliu 
Eliade, când veneau zapcii să ne încaseze 
dările, până şi limba se făcea mică-mică, 
ajutându-ne astfel să dovedim că trăim din 
nimic, că tot ce mai avem e nimic, neînsem-
nat, fără valoare”.

& 

Sergiu Al. George, despre curaj: “ăsta-i 
miezul lucrării! Zadarnic e să fii drept şi cult 
şi bun şi blând şi plin de bunăvoire şi înzes-
trat cu numeroase frumoase însuşiri şi dis-
tinse calităţi. Zânele cele bune îţi pot dărui 
toate virtuţile; dacă vine zâna cea rea şi te 
lipseşte de curaj, blagosloveniile celorlalte 

Gheorghe SIMON

"Numai
un Dumnezeu 

ne mai poate salva"
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se spulberă instantaneu. Sarea pământului 
e curajul, Neostentativ, nedeclamatoriu, nu 
îmbulzit şi temerar, ci dârz şi calm, asimilat 
fiinţei tale, trecut în inconştient”.

& 

La Teleenciclopedia TVR, un docu-
mentar despre pinguinii imperiali, care 
îndură asprimea şi rigorile gerului, îmi 
aminteşte de noi, românii, bieţi cobai ori-
entali, împietriţi în durere, resemnaţi în 
pacostea vremelniciei, amăgiţi şi hămesiţi, 
aşteptând clipa prielnică, într-o viaţă care 
nu părea deloc părelnică: himere deghiza-
te, lacrimi îngheţate pe obrazul îmbujorat 
al Europei. 

&

Nume pricopsit: “Pe Alexandra mări-
tată o cheamă Conta. Un nume cam ardele-
nesc, aflu că bunicul ei era de fel dintr-un 
sat din Moldova, Crăcăoani, cică ar fi rude 
de aproape cu filozoful, iar numele comu-
nei s-ar trage de la Cracovia, ar fi expli-
cat Iorga în Istoria Comerţului.” (Bedros 
Horasangian, Sala de aşteptare)

&

Lehamitea, la români: a lăsa pe cine-
va în pace, dar a regreta, mai apoi, că aţi 
rămas, în loc de Unul , Doi. Copilăria mea: 
făptura heraclitiană a pârâului din faţa 
casei părinteşti.

&

Răul cel mai cumplit ni se pare a fi 
cel al trişării de sine, al jocului de-a viaţa, 
ca şi cum, în cele din urmă, nu despre tine 
ar fi vorba, ci despre altul. Şi, fără voia ta, 
te înstrăinezi în amarul cugetării, al neîn-
durării.

&

Heidegger: “Doar Dumnezeu mai 
poate salva omul”; alteori, citat aşa: “Doar 
un Dumnezeu mai poate salva omul” 
sau “Numai un Dumnezeu ne mai poate 
salva”,  din care se vede clar că până şi un 
citat greşit poate face ca omul să rateze pe 

Dumnezeu.

&

Metaforă, la Agăpeni. Un pădurar: 
“Viermii înfloresc, primăvara, coarnele de 
cerb”. În faţa Altarului, pe Masa Jertfei: 
mere parfumate, rumene, rotunde, ca nişte 
cuvinte culese din rai,  şi privirile noastre, 
în-frânte, răs-frânte.

&

Dobru: numele literei (DELTA - SEMN 
RAR) (D) din alfabetul chirilic; a-şi anina 
un dobru: a-şi pune un d înaintea numelui, 
ceea ce indica (după obiceiul occidental) 
apartenenţa la vechea aristocraţie feudală.

&

Rădăcinile sunt temeiul fiinţei (în 
lume); cuvintele însă sunt cele care ne înră-
dăcinează în lume. Aici riscând să rămâi 
prizonier/victimă sau să te eliberezi prin 
renunţarea la lume, dar nutrind întâlnirea 
cu sine: pelerin în ţara tăcerii, martor al 
Învierii şi contemplând mormântul gol: 
acolo e Dumnezeu.

&

Moartea care ne grăbeşte spre viaţă, 
spre acum, înveşnicindu-ne cu trecerea 
oarbă. Aiureala unora, trăind cu impresia 
că sunt unici, originali. Şi cât de fireşti 
(naturali, comuni) îmi par a fi geniile. 
Comuni, până la a fi luaţi drept altceva 
decât numai ei ştiu ceea ce reprezintă. Cu o 
singură excepţie: Salvador Dali.

&

Mugurii cruzi ai timpului nu ajung 
să înflorească şi să devină fructe, dacă alte 
clipe nu cad, jertfite, din pomii încărcaţi de 
ispite.

&

Eminescu auzea mersul cârdului de 
cerbi pentru că îi şi vedea.

                                                                

Jurnalul unei asceze
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&

Iarna suntem mai aproape de sufletul 
nostru. Ne restrângem în noi înşine. Ne 
repliem, încălzindu-ne sub aripile amin-
tirii solare. Cel pe care îl presimt în mine, 
celălalt, nu se vede; se întruchipează doar 
în textul care se scrie de la sine şi în care se 
înscrie personajul, care, la rându-i, nu ar fi, 
dacă un altul nu l-ar citi.

&

Asceza: viaţa  unui om singur valo-
rează cât istoria unui imperiu, pentru că un 
om singur creşte întotdeauna în sinea lui, 
stingherit doar de privirea lui Dumnezeu. 
Biciul lui Nietzsche, Arcul sofiştilor, Sabia lui 
Damocles şi Sabia lui Aiax. Ora, Sora, Aurora, 
dar nici unele din ele ca bumerangul.

&

Trei feluri de a muri, în viaţă fiind: 
prin amintirea persistentă a răului (învino-
văţire), prin omisiunea numelui şi mutila-
rea textului (memorie selectivă, trunchiere, 
fragmentare, ciuntire a adevărului) şi prin 
simulare (evitare a întâlnirii cu tine însuţi).

& 

Să te faci auzit, nu atât prin cuvânt, 
cât prin tăcerea ta. Să te faci înţeles, nu atât 
prin enunţ  (discursiv), cât prin ceea ce nu 
poţi face ca să rămână ascuns.

&

Razele soarelui, într-un film SF, ca 
o pădure de săbii, o pădure fantastică. O  
pădure care creşte ca după un măcel iluzo-
riu, aleatoriu. Cât de uşor şi cât de repede 
se trece pragul realităţii, ca şi cum ai păşi 
în rai; însă orice irealitate se întemeiază pe 
o literalitate.

&

Urechea ciulită şi auzul monstruos, 
ca Pâlnia lui Stamate, care absoarbe zgo-
motele, sunetele nearticulate şi din care se 
va naşte făptura cea mai pură din Univers: 
Tăcerea vie, care, până la urmă, ne înspăi-

mântă. Alarmă pe celălalt tărâm al timpu-
lui: acolo unde orologiile au  încremenit, iar 
clipele nu mai trec, ci simultan, subit, sunt 
un continuum din care Dumnezeu pare 
abolit.

&

Focurile de artificii şi rachetele de 
croazieră, metafore suprarealiste. Fructele 
luminii cad pe retina transparentă a memo-
riei: goluri lichefiate care par lacrimi umane, 
lacrimi translucide.

& 

Pâinea rumenită în privirea flămân-
dului face inutilă jertfa. Chenoza, în vizi-
unea lui Thomas à Kempis: ‘’Să te dispre-
ţuieşti în fiecare zi pentru ca să aibă loc 
Dumnezeu în vidul lăsat în tine’’. 

&

Românul, exilat: Nu e hotărât în sinea 
lui şi nici nu ia hotărâri, dar moare de 
plăcere să conteste orice hotărâre, chiar 
dacă nu-l priveşte sau îl privează de ceva. 
Românii au vehemenţa contestaţiei. În arta 
contestaţiei a excelat E.M.Cioran. Să con-
teşti pe Dumnezeu nu e prea mare rău, 
dacă te gândeşti că ai putea fi iertat, dar 
să-ţi conteşti părinţii nu mai poţi fi nici 
măcar un renegat sau degenerat, alungat 
din casa inimii tale. 

&
 
Împărăţia şi nimicnicia: zilele negre, 

cât am stat la rând la pâine, mi-a fost dat 
să aud, de fiecare dată: ‘’Să stea şi primarul 
la rând’’. Înregimentarea. Of-ul nu era că 
stăteam la rând, aliniaţi şi alienaţi, ci grija 
ca nu cumva să rămână cineva pe dina-
fară: Oamenii vor ucide omul (Marguerite 
Yourcenar)

&

Gândurile mi se topesc în cuvinte, la fel 
de repede cum razele soarelui ating zăpada 
subţire. După Cioran, noi citim ca să uităm, 
nu ca să ştim. Ce să uităm? Durerea, amără-
ciunea, tristeţea, singurătatea, lehamitea.

Jurnalul unei asceze
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&

Cele trei propoziţii ale lui N. 
Steinhardt: 1. Orice om poate fi creştin. 2. 
Orice creştin este un om liber. 3. Orice om 
liber este fericit. Tot el consideră că cea mai 
puternică rostire omenească făcută vreoda-
tă este cea a filozofului danez Kierkegaard: 
“Contrariul păcatului nu este virtutea, con-
trariul păcatului este libertatea”.

&

Ermitul din filmul realizat de fraţii 
italieni Taviani, după o idee tolstoiană. 
Părintele Serghei, ispitit de diavol (de două 
ori, în chip de femeie), rezistă, mai întâi, 
mutilându-se (îşi taie un deget, arătătorul) 
apoi, cedează. Din statornic, ajunge pere-
grin. Replica finală: “Nu mai sunt un nume, 
am ajuns un loc” mi s-a părut a fi cea mai 
frapantă, ţinând cont de nesfârşitul şir de 
pelerini care luau calea spre chilia improvi-
zată pe vârful muntelui, unde se izolase de 
lume, tocmai pentru a fi mai aproape de ea, 
pentru a se gândi mai intens şi mai senin 
la oameni. Oameni care mor de plictiseală 
şi cărora le amorţeşte sufletul într-o indife-
renţă unanimă, ucigătoare.

&

Viaţa Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos: oglindă, lumină, transparenţă, dar 
şi o copleşitoare consfinţire a multiplicării 
sensurilor până acolo, încât, oricine s-ar 
apleca sau opri asupra înţelesurilor, nu va 
reuşi să epuizeze ceea ce e nesecat: izvorul, 
sursa, înnoirea.

&

Amurg însufleţit de veghea celor care 
poposesc pentru o clipă în sine. Îşi rostesc 
prezenţa la Cina cea de taină. Labişiana arşi-
ţă care se mistuie-n fântâni şi soarele care se 
coace ca un măr auriu, în mâini, la români.

&

Citind un vers, presimt cum mă 
umple miresma nevăzută a ceva care pare 
etern. Citind un vers, lumea răsare din nou 
pentru mine, iar duhul învie într-un chip 
nemaivăzut şi neaşteptat: făptura eternă!

&

Îndură-te, Doamne, şi nu mă lăsa 
pradă cuvintelor. Dăruieşte-mi tăcerea Ta!

&

Icoană a vederii mele, tu, imagine 
întrevăzută, virtuală, tu, preacurată femeie, 
neprădată de stricăciune, pietate şi purita-
te, aripi de înger, în zbor, irizate. Nu ştiu 
cât va dura această aşteptare de-o clipă.

&

Pe cât strălucea în frumuseţe, tot pe 
atât iradia în bunătate, care, aliindu-se, con-
topindu-se, alcătuiau o fiinţă nouă, răpusă 
de propriu-i farmec. Natură! Natură, care 
nu mai ştia de sine, nu se mai proteja adică, 
expunându-se privirii avide. 

&

În privinţa celui mai nefericit 
popor din lume: românii. Mângâierea lui 
Tarkovski: “Omul nu  trăieşte ca să fie feri-
cit. Sunt lucruri mult mai importante decât 
fericirea”. Învăţăceii din Creanga de aur, 
rotunjiţi ca un gând, adânciţi în sine, activi, 
contemplativi: “ca şi cum n-ar fi văzut nici-
odată nimic, n-ar ar fi auzit nimic şi n-ar fi 
rostit niciodată cuvânt”.

&

Cea mai tristă şi muzicală imagine 
auditivă: tropotul ritmic al cailor, în noapte, 
pe asfalt. Prea multă lumină, prea enigma-
tica taină, prea nepătrunsa tăcere pot sufo-
ca până şi făptura unui nor stingher.

&

Când arderea interioară atinge o 
intensitate maximă, vibraţia e atât de subti-
lă, sunetul atât de înalt, încât de acolo poţi 
sesiza cu uşurinţă fără efort, o nouă imagi-
ne a realului care a dospit destul în nehotă-
rârea lui, iar acum, lămurit în focul interior, 
devine transparent, greu perceptibil, şi atât 
de viu, încât doar iluzia abstracţiunii îl mai 
poate face vizibil.                                                           

Jurnalul unei asceze
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Tuturor acelora care cu o pasionată dăruire caută noi “epifanii” ale frumuseţii pentru a le 
dărui lumii într-o creaţie artistică.

“Şi a privit Dumnezeu toate câte le făcuse şi iată erau foarte bune” (Gen 1,31).

Artistul, imagine a lui Dumnezeu creatorul
1. Nimeni nu poate intui mai bine decât voi artiştii, geniali constructori ai 

frumuseţii, patosul cu care Dumnezeu, în zorii creaţiei, a privit la lucrarea mâinilor 
sale. O vibraţie a acelui sentiment s-a reflectat de infinite ori în privirile cu care voi, 
ca toţi artiştii din orice timp, cuprinşi de uimirea faţă de puterea tainică a sunetelor şi 
cuvintelor, a culorilor şi formelor, aţi admirat lucrarea inspiraţiei voastre, simţindu-
vă cvasiecoul acelui mister al creaţiei la care Dumnezeu, singurul creator al tuturor 

lucrurilor, a voit într-un oarecare mod să vă asocieze.
De aceea mi s-a părut că nu sunt cuvinte mai potrivite decât cele din Geneză, 

pentru a începe această scrisoare pe care v-o adresez vouă, de care mă simt legat prin 
experienţe care-şi au originea mult înapoi în timp şi şi-au pus amprenta de neşters 
asupra existenţei mele. Prin această scrisoare intenţionez să mă plasez pe calea acelui 
rodnic dialog al Bisericii cu artiştii, care în cei două mii de ani de istorie nu s-a 
întrerupt niciodată, şi se preconizează a fi încă mai bogat în viitor acum în pragul 
celui de-al treilea mileniu.

În realitate, este vorba despre un dialog care nu este dictat numai de 
circumstanţe istorice sau de motive funcţionale, ci este înrădăcinat în însăşi esenţa 
fie a experienţei religioase, fie a creaţiei artistice. Paginile de la începutul Bibliei ni-l 
prezintă pe Dumnezeu ca pe un model exemplar al oricărei persoane care realizează 
o lucrare: în omul artist se oglindeşte imaginea lui de Creator. Această relaţie este 
evocată într-un mod deosebit de evident în limba polonă, graţie apropierii lexicale 
între cuvintele (creator) şi tworca (artist).

Care este diferenţa dintre “creator” şi “artist”? Cel care crează dă fiinţă, scoate 
ceva din nimic - ex nihilo sui et subiecti, se obişnuieşte să se spună în latină - şi 
acesta, în sens strict, este modul propriu de a acţiona numai al Celui Atotputernic. În 
schimb, artistul foloseşte ceva deja existent, căruia îi dă formă şi semnificaţie. Acest mod 
de a acţiona este specific omului întrucât este imagine a lui Dumnezeu. De fapt, după 
ce ne-a spus că Dumnezeu i-a creat pe bărbat şi femeie “după chipul său” (cf. Gen 1,27), 

Biblia adaugă că le-a încredinţat misiunea de a stăpâni pământul (cf. Gen 1,28). Aceasta 
a fost ultima zi a creaţiei (cf. Gen 1,28-31). În zilele precedente, parcă scandând ritmul 
evoluţiei cosmice, Iahve a creat universul. La sfârşit l-a creat pe om, rodul cel mai nobil al 
planului său, căruia i-a supus lumea vizibilă, ca pe un imens câmp în care să-şi exprime 
capacitatea sa inventivă.

Aşadar, Dumnezeu l-a chemat la existenţă pe om transmiţându-i misiunea de a 
fi artist. În “creaţia artistică”, omul se revelează mai mult ca niciodată “imagine a lui 
Dumnezeu” şi-şi realizează această misiune în primul rând plăsmuind “materia” propriei 
umanităţi şi apoi şi exercitând o stăpânire creativă asupra universului care-l înconjoară. 
Artistul divin, printr-o iubitoare condescendenţă, transmite o scânteie din înţelepciunea 
sa transcendentă artistului uman, invitându-l să împărtăşească din puterea sa creatoare. 

Scrisoarea  
suveranului pontif Ioan Paul al II-lea  

către artişti  
(4 aprilie 1999)
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Evident că este o participare, care lasă intactă infinita distanţă dintre Creator şi creatură, 
aşa cum sublinia şi cardinalul Nicolae de Cusa: “Arta creatoare, pe care sufletul are 
fericirea s-o găzduiască, nu se identifică cu acea artă prin esenţă care este Dumnezeu, dar 
este numai o comunicare şi o participare din ea”(1).

De aceea, artistul, cu cât este mai conştient de “darul” său, cu atât este mai determinat 
să privească la sine însuşi şi la întreaga creaţie cu nişte ochi capabili să contemple şi să 
mulţumească, înălţându-i lui Dumnezeu imnul său de laudă. Numai aşa el se poate 
înţelege profund pe sine însuşi, propria vocaţie şi propria misiune. 

Vocaţia specială a artistului
2. Nu toţi sunt chemaţi să fie artişti în sensul propriu al cuvântului. Totuşi, conform 

expresiei din Geneză, fiecărui om îi este încredinţată misiunea de a fi artistul vieţii proprii: 
într-un anumit sens, el trebuie să facă din ea o lucrare de artă, o capodoperă.

Este important să remarcăm distincţia, dar şi conexiunea între aceşti doi versanţi 
ai activităţii umane. Distincţia este evidentă. De fapt, una este aptitudinea graţie căreia 

fiinţa umană este autorul propriilor acte şi este responsabil de valoarea lor morală, şi 
alta este aptitudinea prin care el este artist, adică ştie să acţioneze conform exigenţelor 
artei, împlinindu-i cu fidelitate normele specifice (2). De aceea, artistul este capabil să 
producă obiecte, dar aceasta, în sine, nu ne spune încă nimic despre dispoziţiile sale 
morale. De fapt aici nu este vorba despre a se plăsmui pe sine însuşi, de a-şi forma 
propria personalitate, ci numai de a face capacităţile operative să rodească, dând 
formă estetică ideilor concepute cu intelectul.

Dar dacă distincţia este fundamentală, nu mai puţin importantă este conexiunea 
între aceste două dispoziţii, cea morală şi cea artistică. Ele se condiţionează reciproc 
într-un mod profund. De fapt, modelând o lucrare, artistul se exprimă astfel pe sine 
însuşi, încât realizarea sa constituie un reflex special al fiinţei sale, a ceea ce este el şi a 
felului cum este el. Aceasta îşi găseşte nenumărate confirmări în istoria omenirii. De 
fapt, atunci când realizează o capodoperă, artistul, nu numai cheamă la viaţă lucrarea 
sa, dar prin ea, într-un anumit mod, îşi dezvăluie şi propria personalitate. În artă el îşi 
găseşte o nouă dimensiune şi un extraordinar canal de exprimare pentru propria 
creştere spirituală. Prin lucrările realizate, artistul vorbeşte şi comunică cu ceilalţi. De 
aceea, istoria artei, nu este numai istoria lucrărilor, dar şi istoria oamenilor. Operele 
de artă vorbesc despre autorii lor, introduc la cunoaşterea intimului lor şi revelează 
contribuţia originală oferită de ei la istoria culturii. 

Vocaţia artistică în slujirea frumosului
3. Un cunoscut poet polonez, Cyprian Norwid, scrie: “Frumuseţea este pentru 

a entuziasma la muncă, munca este pentru a reînvia”(3).
Tema frumosului este definitorie pentru un discurs despre artă. Ea a apărut 

deja când am evidenţiat privirea plină de satisfacţie a lui Dumnezeu în faţa creaţiei. 
Descoperind că tot ceea ce crease era foarte bun, Dumnezeu vede că este şi ceva frumos(4). 
Raportul dintre bun şi frumos suscită reflecţii stimulatorii. Frumuseţea este într-un 

anumit sens expresia vizibilă a binelui, aşa cum binele este condiţia metafizică a frumuseţii. 
Aceasta au înţeles-o foarte bine grecii care, unind împreună cele două concepte, 
au creat o locuţiune care le cuprinde pe amândouă: “kalokagathia”, adică”frumuseţe-
bunătate”. Platon a scris în această privinţă: “Puterea Binelui s-a refugiat în natura 
Frumosului”(5).

Numai trăind şi lucrând, omul îşi stabileşte raportul propriu cu fiinţa, cu adevărul 
şi cu binele. Artistul trăieşte o relaţie specială cu frumosul. Într-un sens foarte adevărat 
se poate spune că frumosul este vocaţia care i-a fost adresată lui de Creator prin darul 
“talentului artistic”. Şi desigur, şi acesta este un talant care trebuie fructificat, dacă ţinem 
cont de logica din parabola evanghelică a talanţilor (cf. Mt25,14-30).

Aici atingem un punct esenţial. Acela care observă în sine acest fel de scânteie 
divină care este vocaţia artistică - de poet, de scriitor, de pictor, de sculptor, de arhitect, 
de muzician, de actor... - îşi dă seama în acelaşi timp de obligaţia de a nu irosi acest talent, 
ci de a-l dezvolta, pentru a-l pune în slujba aproapelui şi a întregii omeniri. 
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Artistul şi binele comun
4. În realitate, societatea are nevoie de artişti, aşa cum are nevoie de oameni de 

ştiinţă, tehnicieni, muncitori, profesionişti, martori ai credinţei, profesori, taţi şi mame, 
care să garanteze creşterea persoanei şi dezvoltarea comunităţii prin acea formă foarte 
înaltă de artă care este “arta educativă”. În vasta panoramă culturală a fiecărei naţiuni, 
artiştii îşi au un loc al lor special. Tocmai în timp ce ascultă de inspiraţia lor, în realizarea 
unor lucrări cu adevărat valabile şi frumoase, ei nu numai că îmbogăţesc patrimoniul 
cultural al fiecărei naţiuni şi al întregii omeniri, dar fac şi un serviciu social calificat în 
avantajul binelui comun.

Vocaţia diferită a fiecărui artist, în timp ce determină ambientul slujirii sale, 
indică misiunile pe care trebuie să şi le asume, munca grea la care trebuie să se supună, 
şi responsabilitatea cu care trebuie să se confrunte. Un artist conştient de toate acestea, 
ştie de asemenea că trebuie să lucreze fără a se lăsa dominat de căutarea unei glorii 
iluzorii sau de frenezia unei popularităţi facile, şi încă şi mai puţin de calculul unui 

posibil profit personal. Aşadar există o etică, ba chiar o “spiritualitate” a slujirii artistice, 
care, în felul său, contribuie la viaţa şi la renaşterea unui popor. Tocmai la aceasta pare 
că vrea să facă aluzie Cyprian Norwid atunci când afirmă: “Frumuseţea este pentru a 
entuziasma la muncă, munca este pentru a reînvia”. 

Arta în faţa misterului Cuvântului întrupat
5. Legea Vechiului Testament prezintă o interdicţie explicită de a-l reprezenta 

pe Dumnezeu cel invizibil şi inexprimabil cu ajutorul “unui chip cioplit sau metal turnat” 
(Dt 27,15), pentru că Dumnezeu transcende orice reprezentare materială: “Eu sunt cel 
ce sunt” (Ex 3,14). Totuşi, prin misterul Întrupării, Fiul lui Dumnezeu în persoană 
a devenit vizibil: “Când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul 
său, născut din femeie” (Gal 4,4). Dumnezeu s-a făcut om în Isus Cristos, care, în felul 
acesta, a devenit “centrul de referinţă pentru a putea înţelege enigma existenţei 
umane, a lumii create şi a lui Dumnezeu însuşi”(6).

Această manifestare fundamentală a lui “Dumnezeu-mister” se plasează ca 
o încurajare şi provocare pentru creştini, chiar şi pe planul creaţiei artistice. De 
aici a izvorât un adevărat evantai de frumuseţe care tocmai de aici, din misterul 
Întrupării şi-a scos seva sa. De fapt, devenind om, Fiul lui Dumnezeu a introdus 
în istoria omenirii toată bogăţia evanghelică a adevărului şi binelui şi împreună cu ea a 
dat la iveală şi o nouă dimensiune a frumosului: mesajul evanghelic este supraplin în 
acest sens.

Astfel Sfânta Scriptură a devenit un fel de “vocabular imens” (P. Claudel) şi 
“atlas iconografic” (M. Chagall), din care s-au inspirat cultura şi arta creştină. Însuşi 
Vechiul Testament, interpretat în lumina Noului Testament, a constituit filoane 
inepuizabile de inspiraţie. Începând de la relatările creaţiei, păcatului, potopului, 
ciclului patriarhilor, evenimentelor exodului şi până la multe alte episoade şi personaje 
ale istoriei mântuirii, textul biblic a aprins imaginaţia pictorilor, poeţilor, muzicienilor, 

autorilor de teatru şi de cinema. O figură cum este cea a lui Iob, pentru a da doar un 
exemplu, cu arzătoarea şi mereu actuala problematică a durerii, continuă să suscite 
împreună cu interesul filozofic şi pe cel literar şi artistic. Şi ce să mai spunem apoi despre 
Noul Testament? De la Naştere până la Golgota, de la Transfigurare la Înviere, de la 
minuni la învăţăturile lui Cristos, până la evenimentele relatate în Faptele apostolilor 
sau prezentate de Apocalipsă în cheie escatologică, de nenumărate ori cuvântul biblic a 
devenit imagine, muzică, poezie, evocând prin limbajul artei misterul “Cuvântului făcut 
trup”.

În istoria culturii toate acestea constituie un amplu capitol de credinţă şi de 
frumuseţe. De acestea au beneficiat mai ales credincioşii pentru experienţa lor de 
rugăciune şi de viaţă. Pentru mulţi dintre ei, în epocile de insuficientă alfabetizare, 
expresiile plastice ale Bibliei au reprezentat chiar o concretă mediere catehetică(7). Dar 
pentru toţi, credincioşi sau nu, realizările artistice inspirate din Scriptură rămân un reflex 
al misterului insondabil care învăluie şi există în lume. 
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Între Evanghelie şi artă există o alianţă fecundă
6. În realitate, orice intuiţie artistică autentică merge dincolo de ceea ce percep 

simţurile şi, pătrunzând realitatea, se străduieşte să-i interpreteze misterul ascuns. Ea 
izvorăşte din adâncul sufletului omenesc, acolo unde aspiraţia de a da un sens vieţii 
proprii se uneşte cu percepţia fugară a frumuseţii şi a unităţii misterioase a lucrurilor. O 
experienţă împărtăşită de toţi artiştii este cea a diferenţei incalculabile care există între 
lucrarea mâinilor lor, oricât de reuşită ar fi ea, şi perfecţiunea fulminantă a frumuseţii 
percepută în fervoarea momentului creator: ceea ce reuşesc să exprime în ceea ce 
pictează, sculptează, crează, nu este decât o licărire a acelei splendori care a strălucit 
câteva clipe în faţa ochilor sufletului lor.

Credinciosul nu se miră de aceasta: el ştie că a fost pentru o clipă în faţa acelui abis 
de lumină care-şi are în Dumnezeu izvorul său originar. Oare trebuie să ne mirăm dacă 
spiritul rămâne în faţa a toate acestea ca şi copleşit încât nu este capabil să se exprime 
decât prin bâlbâieli? Nimeni nu este mai mult ca un artist gata să-şi recunoască limita şi 

să-şi însuşească cuvintele apostolului Paul, conform căruia Dumnezeu “nu locuieşte în 
temple construite de mâinile omului”, astfel că “nu trebuie să ne gândim că divinitatea 
este asemenea aurului, argintului şi pietrei, care poartă amprenta artei şi imaginaţiei 
omeneşti” (Fap 17, 24.29). Dacă deja realitatea intimă a lucrurilor stă mereu “dincolo” 
de capacităţile de pătrundere omenească, cu cât mai mult Dumnezeu în profunzimea 
misterului său insondabil!

De o altă natură este cunoaşterea credinţei: ea presupune o întâlnire personală 
cu Dumnezeu în Isus Cristos. Totuşi, şi această cunoaştere îşi poate găsi sprijin în 
intuiţia artistică. Model elocvent al unei contemplaţii estetice care se sublimează în 
credinţă sunt, de exemplu, lucrările lui Fra Angelico. În această privinţă, nu mai 
puţin semnificativă este lauda extatică, pe care sfântul Francisc de Assisi o repetă 
de două ori în chartula  redactată după ce a primit pe Muntele Verna stigmatele 
lui Cristos: “Tu eşti frumuseţea... Tu eşti frumuseţea!”(8). Sfântul Bonaventura 
comentează: “Contempla în realităţile frumoase pe Cel Preafrumos şi, mergând pe 
calea urmelor imprimate în creaturi, îl urma pretutindeni pe Cel Iubit”(9).

O apropiere asemănătoare se întâlneşte şi în spiritualitatea orientală, unde 
Cristos este numit drept “Cel Preafrumos de o frumuseţe mai mare decât a oricărui 
muritor”(10). Macarie cel Mare comentează astfel frumuseţea transfigurată şi 
eliberatoare a Celui Înviat: “Sufletul, care a fost pe deplin luminat de frumuseţea de 
nedescris a slavei luminoase a chipului lui Cristos, este plin de Duhul Sfânt... este 
numai ochi, numai lumină, numai chip”(11).

Orice formă autentică de artă este, în felul său, o cale de acces spre realitatea cea 
mai profundă a omului şi a lumii. Ca atare, ea constituie o apropiere foarte validă de 
orizontul credinţei, în care istoria umană îşi află interpretarea sa desăvârşită. Iată de ce 
plinătatea evanghelică a adevărului nu putea să nu trezească încă de la început interesul 
artiştilor, sensibili prin natura lor la toate manifestările frumuseţii intime a realităţii. 

Începuturile
7. Arta pe care a întâlnit-o creştinismul la începuturile sale era rodul matur al 

lumii clasice, îi exprima canoanele estetice şi în acelaşi timp îi vehicula valorile. Ca 
şi în domeniul vieţii şi al gândirii, şi în cel al artei, credinţa impunea creştinilor, un 
discernământ care nu-i permitea acceptarea automată a acestui patrimoniu. Astfel, arta 
de inspiraţie creştină a început în surdină, strâns legată de necesitatea credincioşilor de 
a elabora semne prin care să exprime, pe baza Scripturii, misterele credinţei, şi în acelaşi 
timp un “cod simbolic” prin care să se recunoască şi să se identifice mai ales în timpurile 
dificile ale persecuţiilor. Cine nu-şi aminteşte de acele simboluri care au fost şi primele 
indicii ale unei arte pictoriceşti şi plastice? Peştele, pâinile, păstorul evocau misterul 
devenind, aproape pe nesimţite, schiţele unei arte noi.

Atunci când, prin Edictul lui Constantin, li s-a permis creştinilor să se exprime în 
libertate deplină, arta a devenit un canal privilegiat de manifestare a credinţei. Spaţiul a 
început să fie împânzit cu bazilici măreţe, în care canoanele arhitectonice ale vechiului 
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păgânism erau reluate şi în acelaşi timp adaptate la cerinţele noului cult. Oare cum să 
nu ne amintim cel puţin de vechea bazilică “San Pietro” şi de “Sfântul Ioan din Lateran”, 
construite cu cheltuiala lui Constantin însuşi? Sau, datorită splendorilor de artă bizantină, 
de Haghia Sophia din voinţa lui Iustinian?

În timp ce arhitectura desena spaţiul sacru, încetul cu încetul, nevoia de a contempla 
misterul şi de a-l propune în mod imediat celor simpli a îmboldit spre expresii iniţiale de 
artă pictoricească şi sculpturală. În acelaşi timp apăreau şi primele schiţări ale unei arte a 
cuvântului şi a sunetului şi, dacă Augustin, printre multele teme ale operei sale, includea 
şi un De musica, Ilarie din Nazianz, Paulin de Nola, pentru a nu cita decât câteva nume, 
deveneau promotorii unei poezii creştine care adesea atinge o înaltă valoare nu numai 
teologică, dar şi literară. Programul lor poetic valorifica formele moştenite de la clasici, 
dar se inspira din seva curată a Evangheliei, aşa cum foarte bine declara sfântul poet 
din Nola: “Singura noastră artă este credinţa, iar Cristos este cântarea noastră”(12). 
În ceea ce-l priveşte, Grigore cel Mare, puţin timp mai târziu, pune, prin redactarea 

acelui Antiphonarium, premisa pentru dezvoltarea organică a acelei muzici sacre aşa 
de originală încât de la el îşi trage numele. Prin modulaţiile sale inspirate, cântul 
gregorian va deveni de-a lungul secolelor expresia melodică tipică a credinţei Bisericii 
în timpul celebrării liturgice a misterelor sfinte. În felul acesta, “frumosul” se îmbina cu 
“adevărul”, pentru ca, şi pe căile artei, sufletele să fie răpite de la sensibil la veşnic.

Pe tot acest parcurs nu au lipsit nici momentele dificile. Chiar pe tema reprezentării 
misterului creştin, antichitatea a cunoscut o aspră controversă intrată în istorie cu 
numele de “lupta iconoclastă”. Imaginile sfinte, de acum răspândite în devoţiunea 
poporului lui Dumnezeu, au devenit obiectul unei contestări violente. Conciliul care 
a avut loc la Niceea în anul 787, care a stabilit liceitatea imaginilor şi a cultului lor, 
a fost un eveniment istoric nu numai pentru credinţă, dar şi pentru cultura însăşi. 
Argumentul decisiv la care au apelat episcopii pentru a doborî controversa a fost 
misterul Întrupării: dacă Fiul lui Dumnezeu a intrat în lumea realităţilor vizibile, 
făcând o punte de legătură între vizibil şi invizibil prin umanitatea sa, în mod 
analog ne putem gândi că o reprezentare a misterului poate fi folosită, în logica 
semnului, ca evocare sensibilă a misterului. Icoana nu este venerată în ea însăşi, ci 
trimite la subiectul pe care-l reprezintă(13). 

Evul mediu
8. Secolele care au urmat au fost martorii unei mari dezvoltări a artei creştine. 

În Orient a continuat să înflorească arta icoanelor, legată de semnificative canoane 
teologice şi estetice şi izvorâtă din convingerea că, într-un anumit sens, icoana este 
un sacrament: de altfel, în mod similar, cu ceea ce se întâmplă în sacramente, ea face 
prezent misterul Întrupării într-un aspect sau altul al său. Tocmai de aceea, frumuseţea 
icoanei poate fi mai ales gustată în interiorul unui templu cu lămpi care ard şi dau 
naştere în penumbră la infinite reflexe de lumină. În această privinţă, Pavel Florenski 
scria: “Aurul masiv, greoi, iluzoriu în lumina difuză a zilei, prin lumina tremurătoare 

a unei lămpi sau a unei lumânări prinde viaţă, pentru că străluceşte în mii de scântei, 
când aici când dincolo, făcându-ne să presimţim alte lumini nepământeşti care umplu 
spaţiul ceresc”(14).

În Occident, punctele de vedere de la care pornesc artiştii sunt mult mai variate, 
în dependenţă şi de convingerile de fond prezente în mediile culturale ale timpului 
lor. Patrimoniul artistic care s-a acumulat în decursul secolelor cuprinde o gamă foarte 
vastă de lucrări sfinte foarte inspirate, care-l lasă chiar pe observatorul de astăzi plin de 
admiraţie. Rămân în primul rând marile construcţii de cult, în care funcţionalitatea se 
îmbină totdeauna cu talentul, iar acesta se inspiră din sensul frumosului şi din intuiţia 
misterului. De aici apar stilurile foarte cunoscute în istoria artei. Forţa şi simplitatea 
stilului roman, exprimată în catedralele sau ansamblurile abaţiale, se dezvoltă treptat 
în elanurile şi splendorile stilului gotic. În cadrul acestor forme, nu este numai geniul 
unui artist, dar sufletul unui popor. În jocurile de lumini şi umbre, în formele când 
masive când zvelte, intervin desigur consideraţii de tehnică structurală, dar şi tensiuni 
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proprii experimentării de Dumnezeu, mister “cutremurător” şi “fascinant”. Oare cum 
să sintetizăm în puţine accentuări şi prin diferitele expresii ale artei puterea creativă a 
îndelungelor secole ale evului mediu creştin? O întreagă cultură, deşi în limitele mereu 
prezente ale umanului, a fost impregnată de Evanghelie, şi acolo unde gândirea teologică 
realiza Summa theologiae a sfântului Toma, arta bisericilor făcea să se plece materia spre 
adorarea misterului, în timp ce un minunat poet ca Dante Alighieri putea compune 
“poemul sacru, la care şi-au dat mâna şi cerul şi pământul”(15), aşa cum el însuşi 
caracteriza Divina commedia. 

Umanismul şi Renaşterea
9. Frumoasa vreme culturală din care a odrăslit extraordinara înflorire artistică 

a Umanismului şi a Renaşterii are reflexe semnificative şi asupra modului în care 
artiştii din această perioadă se raportează la tema religioasă. Natural, inspiraţiile sunt 
împiestriţate ca şi stilurile lor, sau cel puţin ale celor mai mari dintre ei. Dar nu este 
în intenţiile mele să amintesc lucruri pe care voi, artiştii, le cunoaşteţi foarte bine. Aş 

dori mai degrabă, scriindu-vă din acest palat apostolic, care este şi un adevărat scrin 
de capodopere, poate unic în lume, să devin glasul celor mai mari artişti care şi-au 
revărsat aici bogăţiile geniului lor, pătruns adesea de o mare profunzime spirituală. De 
aici vorbeşte Michelangelo, care în Capela Sixtină are ca într-o colecţie, de la Creaţie 
la Judecata Universală, drama şi misterul lumii, dând expresie lui Dumnezeu Tatăl, 
lui Cristos judecător, omului în drumul său obositor de la origini la limanul istoriei. 
De aici vorbeşte geniul delicat şi profund al lui Rafaello, indicând prin varietatea 
picturilor sale, mai ales în “Disputa” din Camera Tribunalului, misterul revelaţiei lui 
Dumnezeu Trinitar, care în Euharistie se face tovarăşul omului şi proiectează lumină 
asupra întrebărilor şi aşteptărilor inteligenţei omeneşti. De aici, din măreaţa bazilică 
dedicată principelui apostolilor, din colonada care se separă de ea ca două braţe 
deschise pentru a primi omenirea, vorbesc un Bramante, un Bernini, un Borromini, 
un Maderno, pentru a nu cita decât pe cei mai mari, dând în mod plastic sens 
misterului care face din Biserică o comunitate universală, ospitalieră, mamă şi 
tovarăşă de călătorie pentru orice om în căutarea lui Dumnezeu.

Arta sacră a găsit, în acest ansamblu extraordinar, o expresie de o excepţională 
putere, atingând niveluri de o nepieritoare valoare, simultan estetică şi religioasă. 
Ceea ce o caracterizează din ce în ce mai mult, sub imboldul Umanismului şi 
al Renaşterii, şi apoi al următoarelor tendinţe ale culturii şi ale ştiinţei, este un 
interes crescând pentru om, lume şi realitatea istoriei. În sine, această atenţie, nu 
este de fapt un pericol pentru credinţa creştină, axată pe misterul Întrupării şi prin 
urmare pe valorificarea omului din partea lui Dumnezeu. Tocmai cei mai mari artişti 
menţionaţi mai sus demonstrează aceasta. Ar fi suficient să ne gândim la modul 
în care Michelangelo exprimă, în picturile şi sculpturile sale, frumuseţea trupului 
omenesc(16).

De altfel, chiar şi în noul climat al ultimelor secole, în care o parte din societate 
pare să fi devenit indiferentă faţă de credinţă, arta religioasă nu şi-a întrerupt drumul 

său. Constatarea creşte în amploare dacă de pe versantul artelor figurative trecem să 
luăm în considerare marea dezvoltare pe care, chiar în arcul acesta de timp, a avut-o 
muzica sacră, compusă pentru exigenţele liturgice, sau chiar numai legată de temele 
religioase. Făcând abstracţie de mulţi artişti care s-au dedicat ei în principal - cum să nu-i 
amintim cel puţin pe un Pier Luigi de Palestrina, un Orlando de Lasso, un Tomas Luis de 
Victoria? - este cunoscut faptul că mulţi mari compozitori - de la Händel la Bach, de la 
Mozart la Schubert, de la Beethoven la Berlioz, de la Liszt la Verdi - ne-au dat opere de o 
foarte mare inspiraţie şi în acest domeniu. 

Spre un reînnoit dialog
10. Dar este adevărat că în perioada modernă, alături de acest umanism creştin 

care a continuat să producă semnificative expresii de cultură şi de artă, s-a afirmat 
progresiv şi o formă de umanism caracterizat prin absenţa lui Dumnezeu şi adesea prin 
opoziţie faţă de el. Acest climat a condus uneori la o anumită separare între lumea artei 
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şi cea a credinţei, cel puţin în sensul unui interes scăzut al multor artişti faţă de temele 
religioase.

Totuşi dumneavoastră ştiţi că Biserica a continuat să nutrească o mare apreciere 
faţă de valoarea artei ca atare. De fapt, aceasta, chiar dincolo de expresiile sale mai tipic 
religioase, atunci când este autentică, are o afinitate intimă cu lumea credinţei, astfel încât, 
chiar în condiţiile de cea mai mare separare a culturii de Biserică, tocmai arta continuă 
să constituie un fel de punte aruncată spre experienţa religioasă. Întrucât este căutare 
a frumosului, rod al unei imaginaţii care merge dincolo de cotidian, ea, prin natura ei, 
este un fel de apel adresat misterului. Chiar atunci când scrutează profunzimile cele mai 
întunecate ale sufletului sau aspectele cele mai uluitoare ale răului, artistul devine într-
un oarecare mod glasul universalei aşteptări de răscumpărare.

De aceea, se înţelege de ce, în cadrul dialogului cu arta, Biserica ţine în mod 
special şi doreşte ca în epoca noastră să se realizeze o nouă alianţă cu artiştii, cum 
preconiza veneratul meu predecesor Paul al VI-lea în vibrantul discurs adresat 

artiştilor în timpul întâlnirii speciale din Capela Sixtină, din 7 mai 1964(17). Din această 
colaborare, Biserica speră într-o reînnoită “epifanie” a frumosului pentru timpul nostru 
şi răspunsuri adecvate la exigenţele proprii ale comunităţii creştine. 

În spiritul Conciliului Vatican II
11. Conciliul Vatican II a pus bazele unui reînnoit raport între Biserică şi cultură, 

cu reflexe imediate şi asupra domeniului artelor. Este un raport care se propune sub 
semnul prieteniei, deschiderii şi al dialogului. În constituţia pastorală Gaudium et 
spes, părinţii conciliari au subliniat “marea importanţă” a literaturii şi artelor în viaţa 
omului: “Într-adevăr ele se străduiesc să cunoască caracterul propriu al omului, 
problemele şi experienţa sa, în efortul de a se cunoaşte şi perfecţiona pe sine însuşi 
şi lumea; se preocupă să-i descopere locul lui în istorie şi în univers, să-i pună în 
lumină necazurile şi bucuriile sale, nevoile şi capacităţile sale, şi să schiţeze o soartă 
mai bună a omului”(18).

Pe această bază, la încheierea Conciliului, părinţii conciliari au adresat 
artiştilor un salut şi un apel: “Această lume - au spus ei - în care noi trăim are 
nevoie de frumuseţe, pentru a nu cădea în disperare. Frumuseţea, ca şi adevărul, 
dă bucurie inimii oamenilor şi este un rod preţios care rezistă uzurii timpului, 
care uneşte generaţiile şi le ajută să comunice în admiraţie”(19). Tocmai în acest 
spirit de profund respect faţă de frumuseţe, constituţia despre sfânta Liturgie 
Sacrosanctum Concilium amintise despre istorica prietenie a Bisericii cu arta şi, 
vorbind mai ales despre arta sacră, “culmea” artei religioase, nu a ezitat să considere 
aportul artiştilor drept o “nobilă activitate” atunci când lucrările lor sunt capabile să 
reflecte, oarecum, frumuseţea infinită a lui Dumnezeu, şi să îndrepte spre el minţile 
oamenilor (20). De asemenea şi datorită contribuţiei lor “cunoaşterea lui Dumnezeu 
este mai bine manifestată iar predicarea evanghelică devine mai transparentă 
inteligenţei oamenilor”(21). În lumina a toate acestea, nu surprinde afirmaţia părintelui 
Maria Dominic Chenu, conform căruia însuşi istoricul teologiei ar face o lucrare 

incompletă, dacă nu ar acorda atenţia cuvenită realizărilor artistice, atât literare cât şi 
plastice, care constituie, în felul lor, “nu numai ilustrări estetice, dar adevărate “locuri” 
teologice”(22). 

Biserica are nevoie de artă
12. Pentru a transmite mesajul încredinţat ei de Cristos, Biserica are nevoie de artă. În 

realitate, ea trebuie să facă perceptibilă, ba şi mai mult, pe cât posibil, fascinantă lumea 
spiritului, invizibilului lui Dumnezeu. Deci, ea trebuie să transforme în formule palpabile 
ceea ce în sine este insesizabil. Or arta are o capacitate aparte de a culege şi un aspect şi 
celălalt al mesajului traducându-l în culori, forme, sunete care ajută intuiţia celui care 
priveşte sau ascultă. Şi aceasta fără a priva mesajul însuşi de valoarea lui transcendentală 
şi de aura lui de mister.

În special, Biserica are nevoie de cei care ştiu să realizeze toate acestea pe plan literar 
şi figurativ, operând cu infinitele posibilităţi ale imaginilor şi valenţelor lor simbolice. 
Însuşi Cristos a folosit mult imaginile în predica sa, în deplină coerenţă cu alegerea de a 
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deveni el însuşi, prin Întrupare, icoana lui Dumnezeu cel invizibil.
De asemenea, Biserica are nevoie de muzicieni. Câte compoziţii sacre nu au fost 

elaborate în decursul secolelor de persoane profund pătrunse de sensul misterului! 
Nenumăraţi credincioşi şi-au hrănit credinţa din melodiile izvorâte din inima altor 
credincioşi şi devenite parte a liturghiei sau cel puţin ajutor foarte puternic în desfăşurarea 
ei plăcută. În cântări, credinţa se experimentează ca belşug de bucurie, de iubire, de 
aşteptare încrezătoare a intervenţiei mântuitoare a lui Dumnezeu.

Biserica are nevoie de arhitecţi, pentru că are nevoie de spaţii pentru a aduna 
poporul creştin şi pentru a celebra misterele mântuirii. După teribilele distrugeri din 
ultimul război mondial şi expansiunea metropolelor, o nouă generaţie de arhitecţi s-a 
confruntat cu cerinţele cultului creştin, confirmând capacitatea de inspiraţie pe care o 
posedă tema religioasă în raport cu criteriile arhitectonice ale timpului nostru. De fapt, 
nu rareori, s-au construit biserici care sunt locuri de rugăciune şi totodată şi autentice 
lucrări de artă. 

Oare arta are nevoie de Biserică?
13. Aşadar, Biserica are nevoie de artă. Oare se poate spune că şi arta are nevoie de 

Biserică? Întrebarea poate părea provocatoare. În realitate, dacă este înţeleasă în sensul 
corect, are o motivaţie legitimă şi profundă a sa. Artistul este totdeauna în căutarea 
sensului ascuns al lucrurilor, preocuparea lui chinuitoare este de a reuşi să exprime 
lumea inefabilului. Prin urmare, oare cum să nu vedem ce mare sursă de inspiraţie 
poate fi pentru el acel fel de patrie a sufletului, care este religia? Oare nu în domeniul 
religios se pun întrebările personale cele mai importante şi se caută răspunsurile 
existenţiale definitive?

În realitate, subiectul religios este unul dintre subiectele cele mai tratate de 
artiştii din orice epocă. Biserica a apelat totdeauna la capacităţile lor creatoare 
pentru a interpreta mesajul evanghelic şi aplicarea sa concretă în viaţa comunităţii 
creştine. Această colaborare a fost izvor de reciprocă îmbogăţire spirituală. În 
definitiv de aici a beneficiat înţelegerea despre om, despre imaginea sa autentică, 
despre adevărul său. Şi de asemenea a ieşit la iveală şi legătura specială care există 
între artă şi revelaţia creştină. Aceasta nu înseamnă că geniul uman nu şi-a găsit 
sugestii stimulatorii şi în alte contexte religioase. Este suficient să ne amintim de 
arta din antichitate, mai ales cea greacă şi romană, precum şi cea încă înfloritoare a 
civilizaţiilor foarte vechi din Orient. Totuşi rămâne adevărat că, în virtutea dogmei 
centrale a întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, creştinismul oferă artistului un 
orizont deosebit de bogat în motive de inspiraţie. Câtă sărăcire ar însemna pentru 
artă abandonarea filonului inepuizabil al Evangheliei! 

Apel adresat artiştilor
14. Prin această scrisoare, mă adresez vouă, artiştilor din lumea întreagă, 

pentru a vă asigura de stima mea şi pentru a contribui la reînnodarea unei mai 
benefice cooperări între artă şi Biserică. Invitaţia mea este o invitaţie la redescoperirea 
profunzimii dimensiunii spirituale şi religioase care a caracterizat în orice timp arta 

în cele mai nobile forme de expresie. Tocmai în această perspectivă fac apel la voi, 
artişti ai cuvântului scris şi oral, ai teatrului şi muzicii, ai artelor plastice şi ai celor mai 
moderne tehnologii de comunicare. Fac apel în special la voi, artiştii creştini: fiecăruia 
aş dori să-i amintesc că strânsa alianţă dintotdeauna dintre Evanghelie şi artă, dincolo de 
exigenţe funcţionale, implică invitaţia la pătrunderea prin intuiţie creativă în misterul lui 
Dumnezeu întrupat şi, în acelaşi timp, în misterul omului.

Într-un anumit sens, fiecare fiinţă umană este necunoscută ei înseşi. Isus Cristos 
nu numai că-l revelează pe Dumnezeu, dar “îl dezvăluie pe deplin pe om omului”(23). 
În Cristos, Dumnezeu a împăcat lumea cu sine. Toţi credincioşii sunt chemaţi să 
dea această mărturie; dar vă revine vouă, bărbaţi şi femei care aţi dedicat artei viaţa 
voastră, să spuneţi cu bogăţia genialităţii voastre că în Cristos lumea este răscumpărată: 
este răscumpărat omul, este răscumpărat trupul uman, este răscumpărată întreaga 
creaţie, despre care sfântul Paul a scris că “aşteaptă cu nerăbdare dezvăluirea fiilor lui 
Dumnezeu” (Rom 8,19). Ea aşteaptă dezvăluirea fiilor lui Dumnezeu şi prin artă şi în 
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artă. Aceasta este misiunea voastră. Intrând în contact cu lucrările de artă, omenirea din 
toate timpurile - şi cea de astăzi - aşteaptă să fie luminată pe drumul propriu şi în ceea 
ce priveşte propriul destin. 

Duh creator şi inspiraţie artistică
15. În Biserică răsună deseori invocaţia către Duhul Sfânt: Veni, Creator Spiritus... - 

Vino, Duh creator, / Vizitează minţile noastre, / Umple cu harul tău / Inimile pe care le-ai 
creat”(24).

Duhul Sfânt, “suflul” (ruah), este cel la care se referă deja cartea Genezei: “Pământul 
era fără formă şi pustiu, iar întunericul acoperea adâncul şi Duhul lui Dumnezeu plutea 
peste ape” (1,2). Câtă afinitate există între cuvintele “suflu - suflare” şi “inspiraţie”! Duhul 
(Spiritul) este misteriosul artist al universului. În perspectiva celui de-al treilea mileniu, 
aş dori să urez tuturor artiştilor să poată primi din belşug darul acelor inspiraţii 
creatoare de la care începe orice autentică lucrare de artă.

Dragi artişti, voi o ştiţi prea bine că multe sunt imboldurile, interioare şi 
exterioare, care pot inspira talentul vostru. Totuşi, fiecare inspiraţie autentică cuprinde 

în sine ceva din freamătul acelui “suflu” cu care Duhul creator pătrundea încă de la început 
lucrarea creaţiei. Supraveghind legile misterioase care conduc universul, suflul divin al 
Duhului creator se întâlneşte cu geniul omului şi-i stimulează capacitatea creatoare. 
Îl atinge cu un fel de iluminare interioară, care uneşte simultan indicaţia spre bine şi 
spre frumos, şi trezeşte în el energiile minţii şi ale inimii făcându-l capabil să conceapă 
ideea şi să-i dea formă în lucrarea de artă. Atunci pe bună dreptate este vorba, chiar 
dacă analog, de “momente de har”, pentru că fiinţa umană are posibilitatea de a trăi 
o oarecare experienţă despre Absolutul care-l transcende. 

“Frumuseţea” care salvează
16. Acum în pragul celui de-al treilea mileniu, vă doresc vouă tuturor, preaiubiţi 

artişti, să fiţi atinşi de aceste inspiraţii creatoare cu o intensitate specială. Frumuseţea 
pe care o veţi transmite generaţiilor de mâine să fie de aşa natură încât să trezească în 
ele uimire! În faţa sacralităţii vieţii şi a fiinţei umane, în faţa minunăţiilor universului, 
singura atitudine potrivită este cea a uimirii.

De aici, din uimire, va putea izvorî acel entuziasm despre care vorbeşte 
Norwid în poezia la care făceam referire la început. De acest entuziasm au nevoie 
oamenii de astăzi şi de mâine pentru a înfrunta şi depăşi sfidările cruciale care se 
anunţă la orizont. Datorită lui, omenirea, după orice rătăcire, va putea să se ridice 
din nou şi să-şi reia drumul său. În acest sens s-a spus cu o profundă intuiţie că 
“frumuseţea va salva lumea”(25).

Frumuseţea este cifrul misterului şi atenţionarea spre transcendent. Şi invitaţia 
de a gusta viaţa şi de a visa viitorul. De aceea, frumuseţea lucrurilor create nu 
poate satisface pe deplin, şi suscită acea nostalgie tainică după Dumnezeu pe care 
un îndrăgostit de frumos ca sfântul Augustin a ştiut s-o interpreteze prin accente 
inegalabile: “Târziu te-am iubit, frumuseţe atât de veche şi atât de nouă, târziu te-am 
iubit!”(26).

Multiplele drumuri ale voastre, artişti ai lumii, toate pot conduce spre acel ocean 
infinit de frumuseţe unde uimirea devine admiraţie, încântare, bucurie nespusă.

Să vă călăuzească şi să vă inspire misterul lui Cristos înviat, de a cărui contemplare 
se bucură Biserica în aceste zile.

Să vă însoţească sfânta Fecioară, cea “toată frumoasă” căreia nenumăraţi artişti 
i-au reprezentat chipul, iar marele Dante o contemplă în splendorile paradisului ca 
“frumuseţe, care înveseleşte / era în ochii tuturor celorlalţi sfinţi”(27).

“Iese la iveală din haos lumea spiritului!”. Din cuvintele pe care Adam Mickiewicz 
le scria într-un moment de mare suferinţă pentru patria poloneză(28) scot o urare pentru 
voi: arta voastră să contribuie la afirmarea unei frumuseţi autentice care, ca o reverberaţie 
a Duhului lui Dumnezeu, să transfigureze materia, deschizând sufletele spre sensul 
veşnicului.

Primiţi urările mele cele mai cordiale!
Vatican, 4 aprilie 1999, sărbătoarea Învierii.

Papa Ioan Paul al II-lea
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teatru experimental

CÂTEVA LĂMURIRI NECESARE

Sensul acestui „interviu” este acela de a releva halucinanta acualitate a gândirii lui 
Eminescu şi vastitatea preocupărilor sale. Pentru că Mihai Eminescu nu a fost doar poet şi 
gânditor, ci şi un mare jurnalist român (cel mai mare) şi, în această calitate, primul analist 
economic şi politic din istoria României. A fost, de asemenea, primul sociolog în sensul dep-
lin al cuvântului, şi autorul unei teorii despre stat: STATUL ORGANIC. “Diagnosticele”, 
avertismentele, analizele şi soluţiile sale, bazate pe o profundă cunoaştere a realităţilor 
româneşti, a istoriei şi a contextului european, sunt valabile şi astăzi. Citindu-i textele 
publicistice, ai senzaţia că sunt scrise aici şi acum.

Pornind de la această realitate culturală care, deşi publică, este necunoscută publi-
cului (căci Eminescu este mai mult citat decât citit), ne-am gândit să-l “confruntăm” cu 
situaţia din prezentul imediat, printr-un interviu virtual. De fapt, virtuală este proiecţia 
în prezent, pentru că răspunsurile “intervievatului” sunt, de fapt, extrase din textele sale 
apărute în publicaţiile Federaţiunea, Convorbiri Literare, Curierul de Iaşi (1869-1877), 
Timpul (1877-1883), România Liberă (1889) - şi din manuscrisele publicate postum.

SCENA I

Scena este în întuneric, iar pe scenă 
apare, sub reflector, MIHAI EMINESCU. 
Recită următoarele versuri (din Scrisoarea 
I):

„Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii 
pe de rost, 
O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost? 
Poate vrun pedant cu ochii cei verzui, peste un 
veac, 
Printre tomuri brăcuite aşezat şi el, un brac, 
Aticismul limbii tale o să-l pună la cântari, 
Colbul ridicat din carte-ţi l-o sufla din ochelari 
Şi te-o strânge-n două şiruri, aşezându-te la coadă, 
În vro notă prizărită sub o pagină neroadă. 
Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfarămi... 
orice-ai spune, 
Peste toate o lopată de ţărână se depune. 
Mâna care-au dorit sceptrul universului şi gânduri 
Ce-au cuprins tot universul încap bine-n patru 

INTERVIU CU MIHAI EMINESCU

Piesă de teatru într-un act 
şi 4 scene

Autor: Miron MANEGA

SCENOGRAFIE

Pe scenă se află, în stânga publicului 
(în grădină), un ecran pe care se vor proi-
ecta imagini, iar în dreapta (în curte) o 
masă cu manscrise, un scaun şi o călimară 
cu pană. Dincolo de masă (în dreapta celui 
care stă la ea, spre fundalul scenei), ca un 
perete, se află un banner dreptunghiular 
cu logo-ul ziarului TIMPUL. Eventual o 
pagină uriaşă de ziar. 

PERSONAJE
Sunt două personaje. Unul este real, 

fizic, EMINESCU, iar celălalt este virtu-
al, pentru că prezenţa lui este doar pe 
ecran: JURNALISTUL care îi ia intervi-
ul. Personajul Eminescu vorbeşte, practic, 
cu ecranul (care ţine de recuzita moder-
nă a mass-media), pentru a accentua fap-
tul că Eminescu excede timpul (şi ziarul 
„TIMPUL”)
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scânduri […].
Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să 

te admire? 
Ei vor aplauda desigur biografia subţire 
Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vrun lucru 
mare, 
C-ai fost om cum sunt şi dânşii... Măgulit e 
fiecare 
Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Şi prostatecele 
nări 
Şi le umflă orişicine în savante adunări 
Când de tine se vorbeşte. S-a-nţeles de mai 
nainte 
C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte. 
Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege, 
Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege... 
Dar afară de acestea, vor căta vieţii tale 
Să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici 
scandale - 
Astea toate te apropie de dânşii... Nu lumina 
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina, 
Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt 
Într-un mod fatal legate de o mână de pământ; 
Toate micile mizerii unui suflet chinuit 
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai 
gândit […].

Or să vie pe-a ta urmă în convoi 
de-nmormântare,

Splendid ca o ironie cu priviri 
nepăsătoare... 
Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel, 
Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el 
Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te 
aşteaptă. 
Ba să vezi... posteritatea este încă şi mai 
dreaptă”…

SCENA II

EMINESCU se aşează la masă şi începe 
să scrie. Deodată se luminează ecranul din 
faţa lui (care este orientat spre sală, ca să-l 
vadă şi spectatorii) şi încep să se deruleze 
rapid imagini şi fragmente din documentare 
istorice, frânturi de discursuri politice din 
arhivă, cu precădere cele de după revoluţie, 
pentru ca publicul să recunoască person-
ajele (politice în primul rând): Ion Iliescu, 
Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Dan 
Iosif, Emil Constantinescu, iarăşi Ion Iliescu, 
Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc, Traian 
Băsescu, Emil Boc, Elena Udrea, Vasile 

Blaga, Victor Ponta, Crin Antonescu, Dan 
Voiculescu. Imaginile cu portrete individu- Imaginile cu portrete individu-
ale ale personajelor sunt alternate cu imag-
ini de grup: din Parlament, de la şedinţele 
de Guvern, de la Preşedinţie etc. Este, de 
fapt, o călătorie în timp, dar în viitor, nu 
în trecut. La un moment dat, imaginile cu 
oameni sunt înlocuite de imagini cu câini 
care latră. Se insistă pe aceste imagini iar 
lătrăturile sunt accentuate şi ele, prin efect 
de reverb. În final, imaginile se învălmăşesc 
iar din această învălmăşeală apare al doilea 
personaj al piesei, JURNALISTUL. Acesta 
stă la o masă şi are un laptop în faţă. În 
spatele lui, se află un décor simbolic care 
sugerează că se află tot într-o redacţie, 
dar din mileniul 3. Ex abrupto, Jurnalistul 
începe să-i pună întrebări: 

JURNALISTUL: Domnule Eminescu, 
sunteţi, probabil, la curent cu cazul copi-
lului ucis de cîini. Ce părere aveţi despre 
problema „maidanezilor”? Cum credeţi 
că poate fi rezolvată, onorabil şi umanitar, 
această problemă?

EMINESCU: Acest caz ne 
reîmprospătează în minte drepturile de 
cari se bucură ab antiquo cînii în iubitul nos-
tru oraş. Drepturi cari ar trebui supuse unei 
filantropice reviziuni din partea locurilor 
competente. Am întreba cu multă umilinţă: 
oare multă vreme au să rămîie neatinse 
imunităţile cînilor din oraş, cari cînd 
izolaţi, cînd doi cîte doi, cînd constituiţi 
în mici societăţi de voiagiu, se bucură de o 
existenţă foarte nesupărată şi totuşi foarte 
supărătoare pentru conlocuitorii lor bipezi. 
De aceea, credem că nu greşim rugînd 
autorităţile competente a ordona o mai 
strictă mînuire a măsurilor pentru stîrpirea 
cîinilor de prisos… (face o pauză, după care 
reia): Ce caută aceste elemente nesănatoase 
în viaţa publică a statului? Ce caută aceşti 
oameni care, pe calea statului, voiesc să 
câştige avere şi onori, pe când statul nu 
este nicaieri altceva decât organizarea cea 
mai simplă posibilă a nevoilor omeneşti? 
Ce sunt aceste păpuşi care doresc a trăi fără 
muncă, fără ştiinţă, fără avere moştenită, 
cumulând câte trei-patru însărcinări pub-
lice, dintre care n-ar putea să împlinească 
nici pe una în deplina conştiinţă?...

JURNALISTUL (îl întrerupe): Domnule 
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Eminescu, opriţi-vă! Am impresia că-mi 
răspundeţi la altă întrebare. De fapt, la ce 
fel de maidanezi vă referiţi?

EMINESCU: La netrebnicii cari ne con-
duc. Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, 
leneşi care trăiesc din sudoarea poporu-
lui, fără a o compensa prin nimic, ciocoi 
boieroşi şi fudui, mult mai înfumuraţi decât 
coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale 
ţării. De acolo pizma cumplită pe care o 
nutresc aceste nulităţi pentru orice scânteie 
de merit adevărat şi goana înverşunată 
asupra elementelor intelectuale sănătoase 
ale ţării, pentru ca, în momentul în care 
s-ar desmetici din beţia lor de cuvinte, s-ar 
mântui cu domnia demagogilor. (Se ridică 
şi se întoarce către public). De aceea, alungaţi 
turma acestor netrebnici care nu muncesc 
nimic şi n-au nimic şi vor să trăiască ca 
oamenii cei mai bogaţi, nu ştiu nimic şi 
vreau să vă înveţe copiii, şi n-au destulă 
minte pentru a se economisi pe sine şi voi-
esc să vă economisească pe voi toţi.

JURNALISTUL: Dacă tot aţi adus 
vorba, puteţi descrie, în câteva cuvinte, cam 
cum arată România de astăzi, în perspectivă 
socială şi politică? 

EMINESCU: Plebea de sus face 
politică, poporul de jos sărăceşte şi se 
stinge din zi în zi de mulţimea greutăţilor 
ce are de purtat pe umerii lui, de greul aces-
tui aparat reprezentativ şi administrativ 
care nu se potriveşte deloc cu trebuinţele 
lui simple şi care formează numai mii de 
pretexte pentru înfiinţare de posturi şi 
paraposturi, de primari, notari şi para-
notari, toţi aceştia platiţi cu bani peşin din 
munca lui, pe care trebuie să şi-o vânză pe 
zeci de ani înainte pentru a susţine netreb-
nicia statului român. Cea mai superficială 
socoteală din lume ar dovedi, îndestul, că 
puterea productivă a naţiei româneşti n-a 
crescut, n-a putut să crească în raport cu 
groaza de cheltuieli pe care le-au impus 
formele de civilizaţie străină, introduse 
cu grămada în ţara noastră… Clasele pro-
ductive au dat îndărăt; proprietarii mari 
şi ţăranii au sărăcit; industria de casă şi 
meşteşugurile s-au stins cu desăvârşire – 
iar clasele improductive, oamenii ce încurcă 
două buchi pe hârtie şi aspiră a deveni 
deputaţi şi miniştri, advocaţii, s-au înmulţit 

cu asupră de măsură, dau tonul, conduc 
opinia publică.

JURNALISTUL: Care credeţi că este 
cauza acestei situaţii?

EMINESCU: Am admis legi străine în 
toată puterea cuvântului, care substituie, 
pretutindenea şi pururea, în locul noţiunilor 
naţie, ţară, român, noţiunea om, pe aceea 
de cetăţean al universului… Am creat o 
atmosferă publică pentru plante exotice, de 
care planta autohtonă moare… Azi avem 
cele mai înaintate instituţii liberale: control, 
suveranitatea poporului, consilii judeţene 
şi comunale. Stăm mai bine pentru aceasta? 
Nu, de zece ori mai rău, căci instituţiile 
noi nu se potriveau cu starea noastră de 
cultură, cu suma puterilor muncitoare de 
care dispunem, cu calitatea muncii noastre, 
încât trebuie să le sleim pe acestea pentru 
a întreţine aparatul costisitor al statului 
modern… La noi mizeria e produsă în 
mod artificial, prin introducerea acestor 
legi străine, nepotrivite cu stadiul de dez-
voltare economică a ţării, organizaţie care 
costă prea scump şi nu produce nimic.

JURNALISTUL: Aţi definit, în edito-
rialele de la TIMPUL, aceste legi de import 
ca fiind “legi ale demagogiei”. Ce sunt 
acestea şi cum ar trebui să arate nişte legi… 
“nedemagogice”? 

EMINESCU: Legile demagogiei sunt 
factice, traduse de pe texte străine, supte 
din deget, pe când ele ar trebui să fie, dacă 
nu codificarea datinei juridice, cel puţin dic-
tate şi născute din necesităţi reale, imperios 
cerute de spiritul de echitate al poporului; 
nu reforme introduse în mod clandestin, 
necerute de nimenea sau vulgarizate ca o 
marfă nouă sau ca un nou spectacol.

JURNALISTUL: Cum s-a ajuns la acest 
import necondiţionat?

EMINESCU: Spiritul public nu e 
copt… Această copilarie a spiritului nostru 
public se arată de la începutul dezvoltării 
noastre moderne, din zilele în care cei 
dintâi tineri, rău sau deloc preparaţi, s-au 
întors din Paris, unde, uimiţi de efectele 
strălucite ale unei vieţi istorice de o mie şi 
mai bine de ani şi uitând că pădurea cea 
urieşească de averi, ştiinţă şi industrie au 
un trecut foarte lung în urma-i, au socotit a 
introduce aceeaşi stare la noi, introducând 
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formulele scrise ale vieţii publice de acolo. 
JURNALISTUL: Deci îi învinuiţi de 

superficialitate…
EMINESCU: E o zicală veche că, de-ai 

sta să numeri foile din placintă, nu mai 
ajungi s-o mănânci. Drept că e aşa, dar cu 
toate acestea acele foi există. Şi dacă n-ar 
exista n-ar fi placintă. Asemănarea e cam 
vulgară, dar are meritul de a fi potrivită. 
Condiţiile plăcintei noastre constituţionale, 
a libertăţilor publice, de care radicalii se 
bucură atâta, sunt economice; temelia lib-
eralismului adevărat este o clasa de mijloc 
care produce ceva, care, puind mâna pe o 
bucata de piatră, îi dă o valoare înzecită 
şi însutită de cum o avea, care face din 
marmură statua, din in pânzatură fină, din 
fier maşine, din lână postavuri. Este clasa 
noastră de mijloc în aceste condiţii? Poate 
ea vorbi de interesele ei?

JURNALISTUL: Aţi atins, fără voia 
Dumneavoastră, subiectul unei alte între-
bări pe care intenţionam să v-o adresez: 
Constituţia. Ştiţi foarte bine că se pregăteşte 
un referendum pentru revizuirea actualei 
legi fundamentale. Care credeţi că va fi 
rezultatul unui asemenea demers parla-
mentar?

EMINESCU: Cu cît trec una după 
alta zilele, cu atîta cestiunea revizuirii se 
încîlceşte mai mult, cu atît neliniştea şi 
temerile cresc şi cuprind toate minţile, cu atît 
mai mult toată lumea îşi pierde cumpătul şi 
facultatea chibzuirii. O stare de nervozitate 
acută domneşte în toate cercurile. Judecata 
rece lipseşte de pretutindeni şi mai ales 
de acolo unde ar trebui neapărat să nu 
lipsească. Trecem prin nişte zile în adevăr 
foarte grele şi trebuie în sfîrşit să ne 
dăm seama că aceasta este plata, foarte 
scumpă poate, a greşelilor şi rătăcirilor 
noastre politice săvîrşite de treizeci de ani 
încoace. Până astăzi, naţiunea românească, 
pe tărîmul politic, n-a făcut alta decît a 
se lepăda sistematic de orice tradiţie, a 
răsturna orice autoritate, a arunca departe 
orice s-ar fi putut numi original în viaţa 
ei naţională, şi-n acelaşi timp a adopta, 
cu mai multă ardoare decît cuartalurile 
de coloni din America de miazănoapte 
şi pe o scară tot atît de înaltă, toate 
reformele, toate teoriile cosmopolite, toate 

calapoadele internaţionale, în viaţa politică 
şi intelectuală, în limbă, în moravuri, în 
tot... Va rămîne însă de dezlegat o cestiune 
cu mult mai gravă şi mai grăbitoare, 
cestiunea vieţii noastre publice, cestiunea 
dacă trebuie să urmăm calea pe care 
rătăcim de atîta vreme sau dacă trebuie să 
mai putem apuca pe calea cea adevărată. 
Vom fi un stat independent; cum vom 
face uz de această independenţă, aceasta e 
cestiunea cea mare.

JURNALISTUL: După părerea 
Dumneavoastră, ce prevalează – sau ce 
ar trebui să prevaleze – în viaţa unui stat: 
politicul sau economicul? 

EMINESCU: De când lumea nu s-a 
văzut ca un popor să stea politiceşte sus 
şi economiceşte jos; amândouă ordinele 
de lucruri stau într-o legătură strânsă; 
civilizaţia economică e muma celei 
politice… Cestiunea economică la noi nu 
e numai o cestiune a mişcării bunurilor; 
ea e mai adâncă, e socială şi morală. Fără 
muncă şi fără capitalizarea ei, adică fără 
economie, nu există libertate. Celui care 
n-are nimic şi nu ştie să se apuce de nici un 
meşteşug dă-i toate libertăţile posibile, tot 
rob e, robul nevoilor lui, robul celui dintâi 
care ţine o bucată de pâine în mână. Nu 
există alt izvor de avuţie decât sau munca, 
fie actuală, fie capitalizată, sau sustragerea, 
furtul. Când vedem milionari făcând avere 
fără muncă şi fără capital nu mai e îndoială 
că ceea ce au ei, a pierdut cineva. 

JURNALISTUL: Şi totuşi, cum e 
posibil să trăim într-o lume răsturnată, 
care-i explicaţia acestei răsturnări totale a 
sistemului de valori? 

EMINESCU: Mita!... Mita e-n stare 
să pătrunză orişiunde în ţara aceasta; 
pentru mită capetele cele mai de sus ale 
administraţiei vând sângele şi averea 
unei generaţii… Oameni care au comis 
crime grave se plimbă pe strade, ocupă 
funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece viaţa 
la puşcărie… Funcţiunile publice sunt, 
adesea, în mâinile unor oameni stricaţi, 
loviţi de sentinţe judecătoreşti. Acei ce 
compun grosul acestei armate de flibust-
ieri politici sunt bugetofagii, gheşeftarii de 
toată mâna, care, în schimbul foloaselor 
lor individuale, dau conducătorilor lor o 
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César 
VALLEJO

supunere mai mult decât oarbă. Elemente 
economice nesănătoase, jucători la bursă şi 
întreprinzători şarlatani, se urcă, cu repe-
june, în clasele superioare ale societăţii 
omeneşti…

JURNALISTUL: Dar Justiţia? Justiţia 
ce păzeşte?

EMINESCU: Justiţia, subordonată 
politicii, a devenit o ficţiune. Spre exem-
plu: un om e implicat într-o mare afacere 
pe cât se poate de scandaloasă, care se 
denunţă. Acest om este menţinut în funcţie, 
dirijază însuşi cercetările făcute contra sa; 
partidul ţine morţiş a-l reabilita, alegându-l 
în Senat. Partidele, la noi, nu sunt partide 
de principii, ci de interese personale care 
calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul 
alegerilor şi trec, totuşi, drept reprezentanţi 
ai voinţei legale şi sincere a ţării… Cauza 
acestei organizări stricte e interesul bănesc, 
nu comunitatea de idei, organizare egală cu 
aceea a partidei ilustre Mafia şi Camorra, 
care miroase de departe a puşcărie.

JURNALISTUL: Puteţi să exemplificaţi?
EMINESCU: Când un făcător de rele 

comite o infracţiune în avere publică ori 
privată, nu e făcătorul de rele instanţa 
competentă, de la care ai a cere îndărăt cele 
răpite, ci justiţia. Se poate chiar ca justiţia 
rău informată să fi legalizat apropierea 
făcătorului de rele; asta însă nu schimbă 
nimica din fiinţa dreptului, căci cu toate 
astea, a doua zi, justiţia bine informată va 
revoca o sentinţă ori o aprobare nedreaptă. 
.. Pe când la noi?... Oameni care au comis 
crime grave se plimbă pe strade, ocupă 
funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece viaţa 
la puşcărie…

JURNALISTUL: Daţi-mi un indiciu 
din care să se poate vedea că tot sistemul 
administrativ este direcţionat împotriva 
populaţiei, nu în sprijinul ei. 

EMINESCU: Oare nu e caracteris-
tic pentru tratamentul de care se bucură 
populaţiile noastre din partea administraţiei 
şi a fiscului când constatăm că, în acelaşi 
timp în care zeci de mii de străini imigrează 
în fiece an, românii, din contră, părăsesc 
ţara lor, ca şoarecii o corabie care arde, şi că 
emigrează? 

JURNALISTUL:  Să luăm un exemplu 
concret, de pildă CFR Marfă. De fapt, nu 
doar CFR Marfă, ci Căile Ferate Române în 
ansamblul lor. Ştiu că stăpâniţi subiectul, 

încă de pe vremea afacerii Strousberg şi 
i-aţi „tăvălit” destul de dur pe cei care au 
instrumentat, la vremea aceea, afacerea. 
Cum evaluaţi situaţia actuală a sistemului 
feroviar?

EMINESCU: În starea în care a ajuns 
România azi, e o naivitate ca cineva să 
mai pretinză de la guvernanţii noştri 
respectul de sineşi. Răspunderea? 0 ironie. 
Din contra, răsplată patriotică pentru risipa 
banilor publici, răsplată patriotică pentru 
falsificarea regimului constituţional. 

În şedinţa Camerei de la 30 aprilie 
un parlamentar a relevat cu drept cuvânt 
scandalul listei civile a directorului gen-
eral al căilor ferate. Lista civilă constituie în 
adevăr cei 36.000 de franci, plătiţi la noi în 
ţară săracă, unui om care n-a dovedit prin 
nimic a fi superior oricărui absolvent al 
unei şcoale politehnice. 

Poate că nouăle drumuri de fier se 
vor propune a se face în condiţii avanta-
gioase pentru stat şi dacă ridicăm îndoi-
eli din capul locului este pentru că ne 
aducem aminte de precedentele create cu 
Strousberg, precedente ce ne inspiră şi 
acum teama că nouăle drumuri de fier ar 
putea să fie construite tot numai în folosul 
străinătăţii şi după impulsul ei, nu după 
cerinţele reale ale ţării. 

Pentru că drumurile noastre de fier 
au fost construite cu totul în interesul stră-
inilor. Ele nu raportează decât 2.000.000 pe 
an şi se încasează cu ele peste 40.000.000; 
diferenţa toată iesă din ţară din punga a 
700.000 contribuabili, pentru preumblarea 
mai comodă a 30.000…

JURNALISTUL: Un mare diplomat 
brazilian, fost ambasador al acestei ţări în 
România, a făcut, în 2003, cu ocazia pri-
mirii titlului de Doctor Honoris Causa, 
o declaraţie cel puţin stranie: „Vreau să 
mulţumesc României şi în special dom-
nului Eminescu, datorită căruia Brazilia a 
avut cea mai mare dezvoltare economică 
din lume“. M-am dumirit mai târziu ce a 
vrut să spună şi am să explic pe scurt, celor 
care ne văd acum, despre ce e vorba… 
Sunteţi autorul unei teorii, al unui model 
de stat pe care nici mass-media, nici soci-
ologii nu-l cunosc sau se fac că nu-l cunosc: 
STATUL ORGANIC. V-aţi „risipit” această 
teorie prin articolele publicate în perio-
ada 1869-1883… Partidul Conservator al 
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lui Titu Maiorescu  şi-a construit chiar 
doctrina după editorialele Dumneavoastră 
din TIMPUL. Mai mult, principiile şi resor-
turile de bază ale acestei teorii au fost incor-
porate  într-o lucrare a unui mare econo-
mist român, discipol al dumneavoastră, 
Mihail Manoilescu.  Lucrarea, intitulată 
„Noua teorie a protecţionismului şi schim-
bului international” a determinat spectacu-
loasa dezvoltare economică din anii ’70 
a Braziliei. N-o spun eu, a recunoscut-o, 
într-un interviu, acelaşi José Jeronimo 
Moscardo de Souza. Pentru conformitate, 
am să-l şi citez: „În privinţa economică, se 
credea că suntem condamnaţi să rămânem o 
ţară agrară, ca şi România la un moment dat. 
Dar a dat Dumnezeu să existe un mare român, 
fost ministru de Externe al ţării dumneavoastră 
şi un economist de talie mondială: Mihail 
Manoilescu. După traducerea, în 1932, a lucrării 
sale geniale, „Noua teorie a protecţionismului 
şi schimbului internaţional”, aceasta a fost, 
până în ziua de azi, inspiratoarea dezvoltării 
economice a Braziliei. [...] Prin Manoilescu, 
responsabilii brazilieni şi-au clarificat orig-
inile inegalităţii, rolul proiectelor de dezvol-
tare industrială, raporturile dintre industrie şi 
agricultură, dintre exporturi şi importuri etc. 
Astăzi, Manoilescu este considerat unul dintre 
fondatorii Braziliei moderne“… Am încheiat 
citatul… 

Domnule Eminescu, sunteţi amabil să 
prezentaţi în rezumat, sau măcar în bazele 
de plecare, această teorie care l-a putut 
inspira pe Manoilescu să scrie o lucrare 
care a schimbat istoria Braziliei? 

EMINESCU: Statul Organic… Mda…
Viaţa noastră modernă pare a se apro-
pia de povârnişul fatal, pe care istoricii 
latini îl presupun, fără cuvânt, a fi existat 
înaintea constituirii statelor, adecă acea 
stare de vecinică vrajbă, însemnată 
cu vorbele bellum ominium contra 
omnes, răsboiul tuturor contra tuturor. 
Dar, precum în roiul de albine sau în 
muşinoiul de furnici nu există legi scrise şi 
facultăţi de drept, deşi toate fiinţele, câte 
compun un roiu, trăesc într’o rânduială 
stabilită prin instincte înăscute, tot ast-
fel omul primitiv trăeşte din cele dintâi 
momente în societate. Când începe a-şi 
da seamă şi a căuta să explice modul de 
convieţuire şi de conlucrare, se nasc religi-
ile, care stabilesc adevăruri morale, sub 

forme adevărat că dogmatice sau mito-
logice, religii care sunt totodată şi codice.

Astfel, s’ar putea spune că întreaga 
luptă între taberele opuse, numite una 
liberală - care ajunge la comunism, alta con-
servatoare - care poate ajunge într’adevăr la 
osifiearea statului, e pe de o parte lupta 
pentru drepturi, pe de alta lupta pentru 
datorii.

Conservatismul luptă pentru dato-
rii. Pentru el, împlinirea datoriilor către 
semenii săi, solidaritatea de bună voie sau 
impusă prin legi a cetăţenilor unui stat, 
o organizare strictă, în care individul e 
numai mijloc pentru întreţinerea şi înflori-
rea colectivităţii, cruţarea economică a tutu-
ror claselor, pe care le priveşte ca organe 
vii ale societăţii, cu un cuvânt organizarea 
naturală, înţeleasă de toţi, moştenită ade-
sea prin tradiţie, prin obiceiul pământului, 
recunoscută de toţi fără legi scrise chiar, 
iată starea de lucruri la care aspiră conser-
vatismul extrem.

Dar şi ceastă direcţie are primejdiile 
ei. Vecinica tutelă, exercitată asupra clasel-
or de jos, le dă într’adevăr pânea de toate 
zilele, dar le lipseşte de energie individuală, 
le face indolente.

Pe de altă parte sistemul libertăţii, 
totodată al individualismului, cuprinde 
primejdii şi mai mari. El preface viaţa într’o 
luptă de exploatare reciprocă, care poate 
ajunge la disoluţiunea completă a statului. 
Şi într’acolo tind ideile liberale de azi.

Între aceste două extreme e poate 
meşteşugul adevăratei politice.

SCENA III

Ecranul se stinge pentru o clipă şi, în 
locul Jurnalistului, apar imaginile cu câini 
lătrând, peste care se suprapun voci umane 
care rostesc, în limbile română, germană, 
idiş şi maghiară, cuvintele spuse cândva de 
Petre Carp: „Mai potoliţi-l pe Eminescu!”… 
Rămâne la latitudinea regizorului să decidă 
dacă şi ce reacţie scenică să aibă Eminescu, 
inclusiv aceea de a rămâne absent… Apoi, 
vocile umane se estompează şi rămâne 
lătratul câinilor. În sfârşit, imaginea îşi 
revine şi apare din nou Jurnalistul…

JURNALISTUL: A fost o defecţiune 
de transmisie, pentru care îmi cer scuze… 
Revin cu o întrebare delicată… Domnule 
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Eminescu, atitudinea dumneavoastră 
intransigentă la adresa evreilor imigranţi 
v-a atras antipatia acestora şi, implicit, 
reputaţia de antisemit. De aceea, v-aş ruga 
să vă nuanţaţi atitudinea în chestiunea 
evreiască. În primul rând, această chestiune 
este reală?... 

EMINESCU: Da, este. La orice popor 
drepturile publice şi private au fost rezul-
tatul unei munci seculare şi a unor sacri-
ficii însemnate. Dacă exista aristocraţia, 
cu prerogative deosebite, acestea erau 
compenzaţia muncii războinice; dacă 
ţăranii, cari pretutindenea au fost aserviţi, 
au izbutit în urmă a se vedea stăpâni pe 
bucăţile lor de pământ, aceasta a fost oare-
cum răsplata pentru că în vremi trecute 
ei singuri au purtat greutatea instituţiilor: 
dacă partea clerică s-a bucurat de preroga-
tive, ea a şi împlinit o sarcină de cultură, 
pe care, în împrejurările date ale evului 
mediu, nu le putea îndeplini o clasă de 
raţionalişti. Evreii singuri, cu totul deosebiţi 
şi având tendenţe deosebite de popor, nu 
compensează întru nimic munca poporu-
lui care-i susţine. Evreul nu cere, ca clasa 
de mijloc, din secolul al XVII-lea, liber-
tatea muncii productive, ci libertatea tra-
ficului. El e vecinic consumator, niciodată 
producător şi desigur că numai cu foarte 
rară escepţie se va găsi într-adevăr câte un 
evreu care să producă. 

JURNALISTUL: Există discriminări  
juridice sau de altă natură împotriva 
evreilor?

EMINESCU: Restricţiuni juridice 
au existat pentru ei totdeauna, dar nu 
din cauza religiei. Ştefan-Vodă cel Mare 
întăreşte câtorva evrei, veniţi din Polonia, 
libertatea confesiei, dreptul de a-şi clădi sin-
agoge, un drept pe care turcii, aşa-numiţii 
noştri suzerani, nu l-au avut niciodată, 
deşi confesia mozaică este, pentru spiritul 
ascetic şi îngăduitor al religiei creştine, tot 
atât de străină ca şi cea mahometană. Afară 
de aceea aveau dreptul liberei negustorii cu 
manufacturi străine - dar aicea se mărginea 
totul şi aşa ar fi trebuit să rămâie. Meseriaşi 
şi proprietari nu puteau fi, căci proprietatea 
emana de la domnie şi era strâns legată cu 
contribuţia de sânge, la care nimeni nu i-a 
poftit, nicicând, şi de la care, chiar când îi 
pofteşti, ştiu a se sustrage, făcându-se sudiţi 
austrieceşti, deşi sânt născuţi în România 

din supuşi ruseşti şi n-au văzut Austria 
cu ochii. Prin ce muncă sau sacrificii şi-a 
câştigat dreptul de a aspira la egalitate 
cu cetăţenii statului român? Ei au luptat 
cu turcii, tătarii, polonii şi ungurii? Lor 
li-au pus turcii, când au înfrânt tractatele 
vechi, capul în poale? Prin munca lor s-a 
ridicat vaza acestei ţări, s-au dizgropat din 
învăluirile trecutului această limbă? Prin 
unul din ei şi-au câştigat neamul românesc 
un loc la soare? 

JURNALISTUL: Toţi evreii sunt aşa 
cum îi descrieţi? 

Nu. Şi ni pare rău de acei puţini evrei 
cari, prin valoarea lor personală, merită a 
forma o escepţie, chiar dacă s-ar compune 
din 2-3.000, cari s-au identificat cu această 
ţară. Dar fiecare poate pricepe că, într-o 
armie străină care se apropie de noi, nimeni 
nu va căuta să deosebească pe puţinii amici, 
ce i-ar putea avea în acea armie. Şi evreii 
sunt o armie economică, o rasă de asociaţi 
naturali contra a tot ce nu e evreu. 

JURNALISTUL: Şi până la urmă care 
ar fi soluţia? Să-i gonim din ţară?

EMINESCU: Marile fenomene sociale 
se întâmplă, după a noastră părere, într-o 
ordine cauzală tot atât de necesară ca şi 
evenimentele elementare şi dacă nu putem 
zice că avem ură în contra ploiei, chiar când 
cade prea multă, sau contra ninsorii, tot 
astfel nu ură putem simţi pentr-un eveni-
ment atât de elementar ca imigraţiunea în 
mase a unui element etnic care-a contrac-
tat anume apucături economice ce nu ne 
convin, sub persecuţiile altor popoare. Dar, 
totodată, nici o minte serioasă nu poate 
pretinde ca poporul nostru, cel nevinovat 
în chestie, să poarte urmările nefaste ale 
persecuţiilor ce izraeliţii au avut a le suferi 
de la alţii. Alte popoare i-au oprit de la 
meşteşuguri, deci s-au dedat cu negoţul 
şi, neajungând acesta, cu specula mai ales. 
Izraeliţii, în numărul în care sunt astăzi, 
constituie o putere de a cărei acţiune cată 
neapărat să se ţină seamă. A face să nu 
existe această putere nu stă în facultatea 
omului de stat, precum nu poate cineva 
desfiinţa Dâmboviţa ori Ialomiţa; cestiunea 
nu poate fi decât a o face în adevăr folosi-
toare.

Precum un râu de munte îneacă, 
nefiind supus voinţei determinante a omu-
lui, pe când cu albia regulat el poartă vase 
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şi devine un izvor de înavuţire pentru 
câmpiile ce le petrece, astfel şi un element 
etnic care ar lăsa curs liber numai instinc-
telor sale ar fi periculos, pe când abătut în 
albia unei munci liniştite şi productive ar 
deveni folositor patriei lui adoptive şi, cu 
vremea, ar ţine poate la pământul ei sfânt 
tot cu atâta tragere de inimă ca şi urmaşii 
acelor războinici păstori cu puternice şi 
încăpătoare cranii cu cari Radu şi Dragoş 
au cuprins câmpiile Moldovei şi ale Ţării 
Româneşti.

JURNALISTUL: Vă exprimaţi mult 
prea metaforic. Puteţi fi mai explicit?... 
Mai… aplicat?

EMINESCU: O serioasă reorga-
nizare socială şi apărarea meserielor de 
concurenţa articolelor gata importate din 
străinătate, aşadară măsuri interne, com-
binate cu alte vederi de politică economică 
decât ale absolutului liber schimb cari au 
domnit pân-acuma, ar fi poate în stare de-a 
ocupa braţele şi inteligenţele celei mai nouă 
imigraţiuni, cu o lucrare mai folositoare şi 
mai spornică decât precupeţirea spirtului, 
care-n ultima linie nu se poate face decât în 
detrimentul sănătăţii şi bunei stări a celei 
mai importante părţi a poporului româ-
nesc, a ţăranului.

JURNALISTUL: Facem parte din 
Uniunea Europeană. În ce condiţii ne-ar fi 
favorabilă această apartenenţă? 

EMINESCU: În condiţiile în care 
existenţa statului e asigurată prin cârma 
puternică şi prevăzătoare a tot ce poate 
produce naţia mai viguros, mai onest şi mai 
inteligent. Suntem însă, din contra, avizaţi 
de-a aştepta siguranţa acestei existenţe de 
la pomana împrejurărilor externe, care să 
postuleze fiinţa statului român ca pe un fel 
de necesitate internaţională. Acea necesi-
tate internaţională n-are nevoie de-a ţine 
seama de sentimentele noastre intime, ci 
numai de existenţa unui petec de pământ 
cvasineutru lângă Dunăre. 

Chestiunea de căpetenie pentru isto-
ria şi continuitatea de dezvoltare a acestei 
ţări este ca elementul românesc să rămâie 
cel determinant, ca el să dea tiparul aces-
tei forme de stat, ca limba lui, înclinările 
lui oneste şi generoase, bunul lui simţ, 
c-un cuvânt geniul lui să rămâie şi pe 
viitor norma de dezvoltare a ţării şi să 
pătrundă pururea această dezvoltare. Voim 

statul naţional, nu statul cosmopolit, nu 
America dunăreană. Voim ca stejarul stejari 
să producă, nu meri pădureţi.

JURNALISTUL: Aţi pronunţat 
expresia „stat naţional”. Ungurii, după 
cum probabil ştiţi, prin partidul care-i 
reprezintă în Parlament, UDMR-ul, dar şi 
prin alte formaţiuni politice din Ungaria 
şi România, vor să modifice articolul 1 
din Constituţia României. Adică să elimine 
sintagma „stat naţional”. Vor, de aseme-
nea, învăţământ în limba maghiară, limba 
română rămânând facultativă, autonomie 
teritorială şi culturală şi multe altele care 
derivă din acestea. Îşi susţin revendicările 
bazându-se pe numărul de etnici maghiari 
din Transilvania, pe ascendentul istoric al 
culturii şi civilizaţiei lor, pe nedreptatea 
istorică a Tratatului de la Trianon… Ce 
părere aveţi de aceste pretenţii?

EMINESCU (vădit iritat): Dar toată 
lumea ştie că Ungurii, chiar în Ungaria 
proprie, sunt în minoritate şi că numai prin 
influenţări materiale la alegeri o au putut 
improviza acea adunătură ce se pretinde 
Adunare. Şi cine nu-şi aduce aminte, cum 
au schimbat numele indivizilor din districte 
întregi, încât bieţii locuitori nemţeşti nu 
ştiau în urmă cum îi chiamă. Astfel cu 
aparenţa, cu numele maghiar, ei vor să 
mintă fiinţa germană ori română. 

JURNALISTUL: Înţeleg… Totuşi, 
există justificări culturale sau de altă natură 
care să permită unui popor să-şi impună 
autoritatea asupra altuia?

EMINESCU: Măsurariul civilisaţiunei 
unui popor în ziua de azi e: o limbă sonoră 
şi aptă de a exprima prin sunete noţiuni, 
prin şir şi accent logic cugete, prin accent 
etic sentimente. Modul de a înşira în fraze 
noţiune după noţiune, o caracteristică mai 
abstractă ori mai concretă a noţiunilor 
în sine, toate astea, dacă limba e să fie 
naţională, sunt ale limbii, căci de nu va fi 
aşa, e prea lesne ca un om să vorbească 
nemţeşte, de ex., cu material de vorbă 
unguresc.

Sunt popoare, ce posed o respectabilă 
inteligenţă naltă, fără de a fi ele civilizate; 
sunt altele care, fără inteligenţă naltă, 
întrunesc toate condiţiunile civilizaţiunii. 
Ştiinţele (afară de ceea ce e domeniu 
public) trebue să prezinte lucrări proprii 
ale naţiunei, prin care ea ar fi contribuit la 
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luminarea şi înaintarea omenirii; actele şi 
literatura frumoasă trebue să fie oglinzi de 
aur ale realităţii în care se mişca poporul, o 
coardă nouă, originală, proprie pe bina cea 
mare a lumii… 

JURNALISTUL: Au, aşadar, ungurii, 
vreo legitimitate istorică de a pretinde 
statut privilegiat în raport cu alte comunităţi 
etnice, inclusiv cu etnicii români?

EMINESCU: Declarăm a înţelege, 
deşi nu concedem, ca cineva să fie aservit 
vreunei naţiuni viguroase ce te supune 
cu puterea brută, ori unei alteia, ce te 
orbeşte cu lustrul civilizaţiunii sale. Dar să 
fim servitorii... cui? Ai Ungurilor? Căci ce 
au aceşti oameni ca să ne superiorizeze? 
Au ei ceva ce noi nu avem? Au ei limbă? 
Au ştiinţe? Au arte? Au legislaţiune? Au 
industrii? Au comerciu? Ce au? Limba? 
Sunetele îngrozesc piatra; construcţiunea, 
modul de a înşira cugetările, de a abstrage 
noţiunile, tropii, cu un cuvânt spiritul 
infiltrat acestui material grunzuros, sterp, 
hodorogit, e o copie a spiritului limbei 
germane. Ei vorbesc nemţeşte cu material 
de vorbă unguresc. 

Ştiinţele? Ce au descoperit ei nou în 
ştiinţe? Prin ce au contribuit ei la înaintarea 
omenirii? Istoria civilizaţiunii a înregistrat 
numai o nulă. Legislaţiunea? Drepturi şi 
legi sunt într’o eternă contrazicere. E o 
compilaţiune răutăcioasă şi nerumegată 
a principiilor celor mai contradictorii, 
principii care se exclud unul pe altul. Arte 
şi literatură? O traducţiune rea din limba 
germană. Industria? Germană. Comerciul? 
În mâna Evreilor.  

JURNALISTUL: Vasăzică…?
EMINESCU: …Va să zică nu au nimica 

aceşti oameni, prin ce să ne superiorizeze 
pe noi, Românii, şi nici nu pot avea, nici nu 
pot constitui o putere morală oarecare.

Nu sunt superiori în nimica nici 
naţiunilor cu cari locuesc la un loc; şi acest 
palat de spume mincinoase, cu care au 
înşelat Europa, e, de aproape privit, forma 
ridicolă a unor pretenţiuni ridicole. Kant 
numeşte ridicol risipirea spontanee a unei 
aşteptări mari într’o nimica întreagă, adică: 
parturiunt montes, nascitur ridiculus mus - se 
scremură munţii şi fătară un şoarece.

JURNALISTUL: Nu se poate ajunge 
cu ei la o înţelegere… interetnică?

EMINESCU: Asemenea cum nu te 

poţi înţelege cu un om, a cărui limbă şi 
noţiuni diferă astfel de ale tale, încât el 
rămâne pentru tine netraductibil - căci 
tu nu ai noţiunile ce le are el, cum el nu 
le are pe ale tale - tocmai aşa nu te poţi 
înţelege cu inteligenţa maghiară. Împăcare 
sau transacţiune nu se încape aicea, căci 
divergenţa noţiunilor fundamentale şi a 
principiilor sistematice condiţionează o 
eternă divergenţă a deducţiunilor din ele. 
Va să zică aicea nu se încape acest mijloc 
dulce şi pacific, care va fi etern neînţeles. 
Tu-i spui că naţiunea română vrea cutare 
şi cutare lucru, - el îţi răspunde că naţiunea 
română nici nu există. Apoi înţelege-te c’un 
astfel de om!

Vina, în fine, nu e a lor, pentru că 
generaţiunea ca atare nu are vina falsei 
direcţiuni a spiritului său. Vina acestei 
direcţiuni o au descreeraţii lor, a căror 
vanitate îi făcea să creadă cum că, în 
această ţară, ei vor putea maghiariza până 
şi pietrele. 

Dacă cu maghiarii ar fi de vorbit, 
atunci ar vedea ei înşii că noi, românii, 
fără ei sîntem slabi şi ei fără noi asemenea; 
dar văzînd că tocmai pe români îi tratează 
mai escepţional decît pe toţi, îi vom lăsa cu 
durere în plata lui Dumnezeu şi în orbirea 
cu care i-a bătut demonul mîndriei şi al 
deşertăciunei, căci fără a fi ei înşii un peri-
col esenţial pentru naţionalităţi, se pierd pe 
ei şi pe toţi împreună.

JURNALISTUL: Ca să epuizăm 
„chestiunea naţiunilor”... A celor care ne 
înconjoară, vreau să spun... În războiul 
de independenţă, care a fost, de fapt, un 
război ruso-turc, aţi fost destul de sceptic 
în privinţa participării României de partea 
ruşilor. Ce aveţi de fapt, cu vecinii noştri de 
la răsărit?

EMINESCU: Războiul a fost declarat, 
de ruşi, Porţii pentru a elibera pe creştini 
în formă, în fond însă pentru a cuceri 
întreg Imperiul ottoman, într-un mod care 
să poată fi înghiţit, mai de voie, mai de 
nevoie, de Europa. După Turcia urmează 
Imperiul habsburgic, după dînsul cine 
mai ştie cine? Scopul fictiv al războiului 
şi scopul adevărat sînt diametral opuse. 
Astfel se dăruie un regat splendid celui mai 
neînsemnat popor din Peninsula Balcanică, 
bulgarilor. Se stabileşte în Tratatul de la 
San-Stefano independenţa României şi 
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c-un rînd după aceea se stabileşte c-un al 
treilea, fără de noi, dreptul de a-şi trece 
trupele prin ţara noastră, de a o ocupa cu 
alte cuvinte, doi ani de zile. Doi ani, văzînd 
şi făcînd, s-ar preface apoi în zece şi în o 
sută, pentru că splendidul regat bulgar e 
plăsmuit aşa de frumos pentru ca să rămîie 
proprietatea ohavnică rusească.

JURNALISTUL: Poporul rus este, din 
câte ştiu,rezultanta unui testament istoric, 
formulat de Petru cel Mare. Ruşii nutresc 
sentimentul că au o misiune istorică pe care 
încearcă s-o îndeplinească. Au ei şi calitatea 
istorică pe care o presupune o astfel de 
misiune?

EMINESCU: Existe testamentul lui 
Petru cel Mare sau nu existe, el există în 
capetele a mii de oameni visători cari dau 
tonul în Rusia. Guvernele au fost în stare 
să cunoască foarte bine politica rusească şi 
ţintele ce ea le urmăreşte de-o sută şi mai 
bine de ani. Răsărită din rase mongolice, 
de natura lor cuceritoare, aşezate pe stepe 
întinse a căror monotonie are înrîurire 
asupra inteligenţei omeneşti, lipsind-o de 
mlădioşie şi dîndu-i instincte fanatice pen-
tru idei de-o vagă măreţie, Rusia e în mod 
egal muma mîndriei şi a lipsei de cultură, a 
fanatismului şi a despoţiei. Frumosul e înlo-
cuit prin măreţ, precum colinele undoiate şi 
munţii cu dumbrăvi a ţărilor apusene sînt 
acolo înlocuite prin şesuri fără de capăt. 
În tendenţele de cucerire, în aşa-numitele 
misiuni istorice cari-şi caută marginile nat-
ural, nu e nimic dedesupt decît pur şi sim-
plu neştiinţa şi gustul de spoliare. În zadar 
caută un popor în întinderi teritoriale, în 
cuceriri, în războaie ceea ce-i lipseşte în 
chiar sufletul lui; sub nici o zonă din lume 
nu va găsi ceea ce Dumnezeu i-a refuzat 
sau mai bine zicînd ceea ce Dumnezeu 
a voit ca să fie rezultatul muncii a multe 
generaţii dedate la lucru. De aceea ni se 
pare că din nefericire ruşii sînt sub dom-
inarea unui deşert sufletesc, a unui urît 
care-i face să caute în cuceriri ceea ce n-au 
înlăuntrul lor. 

JURNALISTUL: Au vreo şansă de a 
reconfigura, pe termen lung, harta şi cul-
tura Europei?

EMINESCU: De mult, dar mai cu 
seamă de o sută cincizeci de ani încoace, 
ţinta cuceririlor ruseşti sînt ţările răsăritene 
ale Europei. Mai de curând, vedem întin-

zîndu-se pretenţiile panslavismului în mie-
zul Europei, în ţările coroanei habsburgice 
pînă la Marea Adriatică. C-un cuvînt, în 
loc de-a desfăşura activitatea înlăuntru, 
ochii vecinului nostru sînt pironiţi cu 
flămîngiune asupra Apusului, cercurile 
culte umplu golul sufletesc cu fantasma-
goria unui imperiu care ar ajunge de la 
Sibir pînă sub zidurile Veneţiei şi apoi mai 
departe... tot mai departe. Şi această misi-
une tainică o împlinesc apoi diplomaţii şi 
baionetele… 

Europa  pare astăzi în starea în care 
era Bizanţul la apariţiunea unui neam 
asemenea mongolic, a turcilor. În locul 
civilizaţiei grece înflorit-au în Bizanţ o 
cultură turcească? Deloc. Tocmai aşa nu va 
înflori o cultură moscovită pe pămînturile 
supuse ruşilor, pentru că lipseşte rădăcina 
subiectivă a unei asemenea culturi. Nouă 
ni se pare că cercurile culte, în loc de a 
stăvili acest horror vacui, în loc de a-l împlea 
prin muncă şi cultură, îl sumuţă contra 
Europei, pe care o numesc îmbătrînită şi 
enervată, coaptă pentru a cădea întreagă 
sub dominaţie rusească.

SCENA IV

Ecranul se stinge din nou şi, în locul 
Jurnalistului, apar aceleaşi imagini cu câini 
lătrând, peste care se suprapun voci umane. 
De data asta, vocile care se aud printre 
lătrături rostesc următoarele fraze şi frân-
turi de fraze: „Ca poet naţional Eminescu nu 
mai poate supravieţui”; „cadavrul din debara”; 
„ exasperant de învechit”;  „Din punct de 
vedere politic, Eminescu pare a fi irecuperabil” 
… Şi din nou vocile umane se estompează 
lăsând să se audă doar lătrăturile câini-
lor. Imaginea îşi revine şi apare din nou 
Jurnalistul…

JURNALISTUL: Cine sunteţi 
dumneavoastră, domnule Eminescu?

EMINESCU (râzând, cu ironie amară, 
schiţând o reverenţă): Eu sunt Domnul 
Michalis Eminescu, vecinic doctorand în 
multe ştiinţi nefolositoare, criminalist în 
senzul prost al cuvîntului şi în conflict cu 
judecătorul de instrucţie, fost bibliotecar, 
cînd a şi prădat biblioteca, fost revizor la 
şcoalele de... fete, fost redactor en chef al foii 
vitelor de pripas şi al altor jurnale necitite 
colaborator. (continuă să râdă mocnit).
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JURNALISTUL (empatizând din ce 
în ce mai mult cu „subiectul”): Vă înţeleg 
sarcasmul... Pe 28 iunie 1883 aţi fost alun-
gat din presă şi băgat în cămaşa de forţă. 
N-am să intru în amănunte, ştiu că este 
dureros. Data de 28 iunie 1883 a însemnat, 
practic, asasinarea dumnevoastră civilă... 
În aceeaşi zi, apărea în TIMPUL, ultimul 
dumneavoastră articol, al cărui titlu era, 
ca o coincidenţă cinică – sau, poate, doar 
simbolică – „Pentru libertatea presei şi a 
jurnalistului”. Era o reacţie la agresiunea 
structurilor puterii împotriva libertăţii de 
exprimare... Reacţie care v-a costat scump. 
Iată că istoria se repetă, după exact 130 de 
ani: se modifică o lege, pentru a face să tacă 
opiniile incomode. Apreciaţi că situaţia e 
determinată de aceleaşi cauze?

EMINESCU: Singurul lucru asupra 
căruia n-a putut încă triumfa regimul a rămas 
numai presa; şi aceasta se consideră, cre-
dem, de către regim, cu atât mai nesuferită, 
cu cât el, în exerciţiul puterii discreţionare, a 
trebuit să devină năzuros, adică supărăcios 
din lucru de nimic. Presa, pentru omnipo-
tentul nostru regim, cu strigătele ei, cu 
lamentaţiile ei continue, îi face negreşit 
efectul unei hârâitoare din Braşov care, prin 
scârţâitul ei strident, dă crispaţiuni ner-
voase. Neapărat dar că se simţea şi nevoia 
de a pune în practică mijlocul prin care să se 
năbuşească ţipătul contra trădării şi contra 
fără-de-legilor regimului, spre a fi liniştit în 
domnia sa absolută.

Dacă, întru abaterea conştiintei 
alegătorilor, cele mai eficace arme s-au 
dovedit corupţiunea, frauda, ameninţarea; 
dacă cu acestea s-a putut respinge 
opoziţiunea de la exercitarea controlului 
asupra puterii, de bună-seamă că ele n-au 
putut nimic contra presei, pe cât timp 
aceasta, în majoritatea ei, este în opoziţiune 
cu guvernul, bucurându-se de sprijinul 
public. Contra presei şi jurnalistului a cătat 
regimul să recurgă la acte de răsbunare; şi 
aşa, după ce că a intentat proces de presă, 
prin Creditul funciar rural, unuia dintre 
organele de publicitate care au cutezat 
să formuleze acuzaţiune specială contra 
neregularităţior de la zisul credit… Dar 
credem că nu este nevoie a argumenta 
mult, spre a convinge despre urâta pornire 

a guvernului asupra presei. Trebuie să ne 
aşteptăm de acum la alte măsuri, şi mai 
odioase, pentru că panta este alunecoasă şi 
nu are piedică până-n prăpastie.

Cât pentru presă, am putea să-l 
asigurăm pe regim că, oricât de cumplite 
ar fi actele sale de răzbunare, nu va fi în 
stare nici el a abate unele caractere tari ce 
se găsesc într-însa, şi teamă ne e că, căutând 
victoria peste tot, va pierde şi pe cea deja 
câştigată, în monstruoasa sa pornire de a-şi 
subjuga şi presa.

JURNALISTUL (Îl priveşte emoţionat, 
cu admiraţie şi respect. După câteva secunde, 
reia „rechizitoriul”): În arhiva regelui Carol I, 
s-au găsit mai multe rapoarte ale serviciilor 
secrete austro-ungare, privind activitatea 
dumneavoastră anti-…europeană. E vorba, 
printre altele, de cele trei articole publicat 
în 1869 în revista Federaţiunea de la Pesta - 
„Echilibrul”, „Să facem un Congres” şi „În 
unire e tăria” - , de opoziţia vehementă la 
modificarea articolului 7 din Constituţie, 
impusă de Congresul de la Berlin în 1878, 
sau de activitatea dumneavoastră anti-
imperială din cadrul Societăţii Carpaţi, ca 
să dau numai câteva exemple. Aţi fost un 
personaj care deranja, eufemistic vorbind, 
atât politic, cât şi geopolitic. Interesant este 
că deranjaţi şi astăzi. Am să vă citesc un 
fragment dintr-un articol apărut în 2002, 
semnat de un oarecare Patapievici şi intitu-
lat “Inactualitatea lui Eminescu în anul 
Caragiale”: 

,,Hotărât lucru, la o sută cincizeci de ani 
de la naştere, Eminescu nu mai e la modă. Nu 
mai e la modă, deoarece nu mai <dă bine>… 
Pentru noua tablă de valori acceptate, Caragiale 
a fost găsit <politic corect>, în timp ce punerea 
lui Eminescu la patul lui Procust al noului 
canon importat din <ţările progresiste> a arătat 
fără dubiu că fostul poet naţional al României 
clasice e <politic incorect>. Cum ar fi putut 
fi altfel? Ca poet naţional Eminescu nu mai 
poate supravieţui, deoarece noi azi ieşim din 
zodia naţionalului. Poet canonic Eminescu nu 
mai poate fi, deoarece revoluţia sociologică din 
învăţământul superior care a avut loc după 
1990 a adus la putere studioşi care fac alergie la 
auzul cuvântului canon şi manifestă tendinţa 
să pună mâna pe revolver când aud cuvântul 
tradiţie. Profund el nu mai poate fi consid-
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erat, deoarece categoria profundului, nefiind 
postmodernă, nu mai e prizată de intelectualii 
progresişti. Interesant Eminescu nu mai poate 
fi, deoarece tot ce e interesant în Eminescu e 
pur german, iar azi nu se mai consideră inte-
resant decât ce vine din zona anglo-saxonă, 
care e contrariul germanităţii. Din punct de 
vedere politic, Eminescu pare a fi irecupera-
bil. Categoriile lui Eminescu? Azi nimeni nu 
mai poate vorbi despre sursele originare ale 
sensibilităţii sale fără a trebui să pună totul în 
ghilimele, adică fără a face cu ochiul, fără a-şi 
cere scuze ori fără a-l scuza, luându-l de fapt 
peste picior. Într-o epocă în care viziunile mai 
sunt licite doar la cinema (ceea ce i-ar fi plăcut 
lui Max Weber) Eminescu nu ne mai poate 
apărea decât ca exasperant de învechit. Or, se 
ştie, supremul argument împotriva cuiva este 
sentinţa <eşti învechit>. Iar cultura din ultimii 
ani, în lupta pentru integrare euro-atlantică, nu 
doreşte decât să scape de tot ce este <învechit> 
- adică să fie progresistă. Pentru nevoia de chip 
nou a tinerilor care în cultura română de azi 
doresc să-şi facă un nume bine văzut în afară, 
Eminescu joacă rolul cadavrului din debara. Sec 
spus, Eminescu nu mai este azi actual deoarece 
cultura română, azi ca şi ieri, se dovedeşte a nu 
fi decât o cultură de sincronizare. Ea încă nu îşi 
permite să nu fie în pas cu modele”.

EMINESCU (râzând):  Domnia-sa îmi 
face onoarea de a-mi batjocori scrierile. Îi 
pot spune că singura insultă gravă ce mi-ar 
putea-o aduce ar fi de-a mă lăuda. O ase-
menea laudă m-ar face să mă îndoiesc de 
mine însumi şi să cred c-am început a fi 
de-o teapă intelectuală şi morală cu roşii. Şi 
aceasta m-ar durea, căci nu ştiu să fi greşit 
ceva lui Dumnezeu şi oamenilor pentru a 
merita o atât de amară pedeapsă. Pentru a 
mă curăţi de vina de a fi lăudat, ar trebui să 
intru în sfântul fluviu Gange şi să mă închin, 
recitând imne ale Vedelor, scrise în sfintele 
începuturi, când omul era încă adevărat ca 
natura şi natura adevărată ca omul.

JURNALISTUL (îi întrerupe buna 
dispoziţie): Domnule Eminescu, ce credeţi 
că ne aşteaptă în următorii ani? 

EMINESCU (face o pauză şi redevine 
grav): Vom avea de-acum înainte dominaţia 
banului internaţional, impusă de străini; 
libertatea de muncă şi tranzacţiuni; teoria 
de luptă pe picior în aparenţă egal, în reali-

tate inegal. Şi, în această luptă învinge cel 
pentru care orice mijloc de câştig e bun. 
Urmare ei, capitalul, care ar trebui să fie 
şi să rămână ceea ce este prin natura lui, 
adică un rezultat al muncii şi, totodată, un 
instrument al ei, e, adesea, ca posesiune 
individuală, rezultatul unor uneltiri vino-
vate, a exploatării publicului prin întreprin-
deri hazardate şi fără trăinicie, a jocului de 
bursă, a minciunii.

JURNALISTUL: Dacă aşa credeţi că 
se vor derula faptele, de ce mai luptaţi? Şi 
pentru cine?

EMINESCU: Ce să  vă spun? Iubesc 
acest popor bun, blînd, omenos, pe spatele 
căruia diplomaţii croiesc carte şi rezbele, 
zugrăvesc împărăţii despre cari lui neci 
prin gînd nu-i trece, iubesc acest popor care 
nu serveşte decît de catalici tuturor acelo-
ra ce se-nalţă la putere, popor nenorocit 
care geme sub măreţia tuturor palatelor de 
gheaţă ce i le aşezăm pe umeri.

Pe fruntea lui străinii scriu conspi-
raţiuni şi alianţe, pe seama lui se croiesc 
revoluţiuni grandioase, a căror fală o duc 
câţiva indivizi, a căror martiriu şi dezonori 
le duce poporul, sărmanul... (Îşi sprijină 
fruntea pe braţele împreunate pe masă. Nu-i 
vedem chipul, nu ştim dacă plânge sau doar are 
un moment de oboseală, de înfrângere. Încep să 
se audă din nou lătratul câinilor care creşte în 
intensitate)

JURNALISTUL (strigând, pentru a 
acoperi lătrăturile): Domnule Eminescu!... 
Domnule Eminescu!... O ultimă întrebare: 
Lumea, lumea, domnule Eminescu, în ce 
direcţie merge? 

EMINESCU (Îşi ridică privirea şi priveşte 
în gol. Apoi se ridică în picioare. Lătratul câini-
lor se îndepărtează şi se opreşte. Eminescu vine 
la rampă, adresându-se publicului): Peste tot 
credinţele vechi mor, un materialism brutal 
le ia locul, cultura secolului, mână-n mână 
cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă 
toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine. 
Shakespeare cedează în faţa bufoneriilor şi 
dramelor de incest şi adulteriu, cancanul 
alungă pe Beethoven, ideile mari asfinţesc, 
zeii mor. 

(Se stinge ecranul, se stinge lumina de 
pe scenă, nu se aud decât câinii care latră 
asurzitor. CORTINA)

teatru experimental
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Argument

Documentele pe care le publicăm aici au fost 
obţi nute de Andrei Voiculescu, nepotul scriitorului, în 
urma solicitării sale către S.R.I.

V. VOICULESCU 
ANCHETAT DE 
SECURITATE

Nicolae FLORESCU

Po
rtr

et
 d

e 
M

ar
ce

l I
an

cu

Constatăm de la bun început, că dosarul primit nu este complet, trimiterile din 
Sentinţă la „probatoriu” rămânând, adeseori, fără acoperire. Lipsesc astfel rapor tul de 
expertiză asupra „materialelor corp delict” reţi nute în anchetă, declaraţiile şi depoziţiile, 
„coînvinuiţilor Mironescu Alexandru, Şerban Mironescu, Theodorescu Alexandru şi cei-
lalţi.

Atragem, de asemenea atenţia cititorilor că declara ţiile lui V. Voiculescu sunt făcute 
conform binecunos cutelor practici securiste care impuneau răspunsuri con cepute după 
tipicul şi nivelul intelectual al anchetato rilor. Relativitatea autenticităţii lor se impune de 
aceea de la sine. Nu în ultimul rând, trebuie ţinut seama de condiţiile speciale, inumane 
în care s-a desfăşurat an cheta şi, sub acest aspect, semnificative sunt intervalele lungi de 
timp indicate în procesele verbale de interoga toriu, necesare pentru admiterea de către 
inculpat a unui singur răspuns.

În fine, mai trebuie 
relevat un lucru: proza şi poe-
ziile incriminate în principal 
în proces nu sunt altele decât 
„Ultimele sonete închipuite 
ale lui Shakespeare” şi 
„Povestirile” binecunoscute, 
publicate postum chiar în 
anii comunismului. Celelalte 
piese, reproduse acum, parte 
din ciclul „Clepsidra” şi unele 
dintre ele au apărut, cum 
menţionam, de altfel, în aceeaşi 
perioadă. Este, prin aceasta, o 
dovadă a aberaţiei acuzaţiilor 
aduse scriitorului. Eroarea 
judiciară a fost recunoscută 
prin rejudecarea în 1968 a 
procesului şi reabilitarea post 
mortem a poetului inculpat.



86
pagina

REVISTA FEED BACK                                                              nr. 1-2/ ianuarie-februarie 2014 

document

I.  ARESTAREA

MANDAT DE ARESTARE NR. 22
Bucureşti, 5 august 1958:

În numele legii şi al poporului;

Lt. Maj. MIHĂILESCU GHEORGHE. anchetator pe nal de securitate din M.A.I. – 
Direcţia de Anchete Penale;

Având în vedere actele de procedură penală încheiate împotriva numitului:
- VOICULESCU VASILE, născut la 27 noiembrie 1884, în corn. Pârscov – Buzău – reg. 

Ploieşti, fiul lui Constantin şi Sultana de naţionalitate română, cetăţean al R.P.R., de profe-
sie medic – pensionar – şi scriitor, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr. 
34, urmărit potrivit art. 196 C.P.P. pentru delictul de uneltire contra ordinei sociale:

Având în vedere că aceste fapte sunt prevăzute şi pe depsite de art. 209 pct. 1. CP. al 
R.P.R.;

Considerând că din ancheta efectuată rezultă probe suficiente de culpabilitate împo-
triva lui VOICULESCU VASILE:

Văzând că învinuitul se găseşte în situaţiunea prevă zută de art. 200 pct. 9 C. Pr. 
Penală, întrucât fapta in teresează ancheta penală, se pedepseşte cu o pedeapsă, mai mare 
de un an şi arestarea este reclamată de inte resele securităţii statului;

Văzând şi dispoziţiunile art. 247 C. Pr.  Penală;
Pentru aceste motive,

Ordon;

Tuturor organelor forţei publice ca, conformându-se legii să aresteze şi să conducă 
la arestul M.A.I. - Bucu reşti pe numitul VOICULESCU VASILE.

Punem în vedere şefului arestului M.A.I. - Bucureşti: să-l primească şi să-l reţină pe 
timp de 60 de zile, adică de la data de 5 august 1958 până la data de 4 octombrie 1958.

ANCHETATOR  PENAL DE SECURITATE
LT. MAJOR. Mihăilescu Gh.

II. JURNALUL INTEROGATORIILOR

5 august 1958, între orele 8,15 – 12.

Locotenent major Mihăilescu Gheorghe, anchetator penal de Securitate: Arată 
anchetei activitatea duşmă noasă pe care d-ta ai desfăşurat-o împotriva regimului demo-
crat popular din R.P.R.!

V.V.: Eu n-am desfăşurat nici un fel de activitate împotriva regimului democrat 
popular din R.P.R.

I.: Răspunsul dumitale nu corespunde realităţii de oarece din materialele ce le pose- Răspunsul dumitale nu corespunde realităţii de oarece din materialele ce le pose-
dă ancheta, reiese că ai desfăşurat activitate duşmănoasă regimului din R.P.R., fapt pen-
tru care ancheta revine. Arată adevărul!

V.V.: Arătând mai sus că n-am desfăşurat nici un fel de activitate duşmănoasă regi-
mului din R.P.R. eu am declarat adevărul!

I.: Nu este adevărat. Din materialele probatorii ce le posedă ancheta, rezultă că d-ta 
ai scris unele materia le cu caracter ostil regimului din R.P.R. şi-ai făcut par te dintr-un 
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grup contrarevoluţionar condus de Alexandru Teodorescu zis Sandu Tudor şi Mironescu 
Alexandru. Vorbeşte d-ta despre activitatea pe care ai desfăşurat-o împotriva regimului 
din R.P.R.!

V.V.: Recunosc că am scris şi difuzat poezii. Începând din anul 1947 şi până în pre-
zent eu am scris multe poezii cu conţinut religios, de îndemn la o viaţă duhovnicească, 
de rupere de viaţă, care prin interpretare pot pă rea a avea un caracter duşmănos faţă de 
regim. Aşa cum este poezia „Noul arhitect”. Şi altele. Aşa cum sunt poe ziile „Neagra 
labă”, „Cerşetorul” şi altele.

În majoritate, aceste poezii le-am scris într-un caiet cu foaie velină – în decursul 
vremii – iar în urmă cu puţin timp le-am dat de le-a bătut şi multiplicat la ma şină în 
trei exemplare fostului colonel Barbu Slătineanu – colecţionar de obiecte de artă, din 
Bucureşti, str. Obedenaru nr. 2. Pe acesta îl cunosc de mult timp, fiind fiul prietenului 
meu profesor medic Slătineanu Alexan dru.

Un exemplar din poeziile bătute la maşină l-am lă sat lui Barbu Slătineanu, iar două 
le-am luat eu. Am continuat să mai scriu poezii pe care însă nu le-am mai bătut la maşină. 
Ulterior un exemplar din poeziile bă tute la maşină l-am dat lui Mironescu Alexandru – 
profesor, din Bucureşti, str. V. Lascăr nr. 25, pe care-l cu nosc din 1950 de la biserica Antim 
din Bucureşti şi cu care sunt prieten. Acestuia i-am dat apoi, fie că venea el de mi le cerea, 
fie că i le duceam eu, şi celelalte poezii pe care nu le-am mai bătut la maşină.

Prin intermediul lui Mironescu Alexandru aceste poe zii au fost cunoscute şi de alte 
persoane. Am fost de faţă când, la Mironescu Alexandru în casă, unele din aceste poezii 
au fost citite şi preotului Benedict Ghiuş – profesor la un seminar de pe lângă Institutul 
Teologic din Bucureşti. Pe acest preot l-am cunoscut personal din 1950 de la Mănăstirea 
Antim din Bucureşti. Nu mai re ţin cine a mai fost atunci în casă la Mironescu Alexandru 
în afară de Benedict Ghiuş. Lectura acestor poezii s-a făcut prin anul 1957 şi dintre ele îmi 
amintesc de una, „Apocatastază”.

I.: Ancheta îţi prezintă o mapă cu poezii scrise la maşină şi de mână – cu cerneală – 
care a fost ridicată la percheziţie de la Mironescu Alexandru. Acestea sunt poeziile despre 
care mai sus ai declarat?

V.V.: Da. Mapa cu poezii ce mi se prezintă îmi apar ţine. Sunt poeziile despre care 
mai sus am declarat că le-am dat lui Mironescu Alexandru şi din care au fost citite şi la 
el în casă. Pe mapă-i scris: „Poezii duhovniceşti ale D-rului V. Voiculescu”, iar mai jos 
Mironescu Alexandru a menţionat că sunt găsite la el acasă cu oca zia percheziţiei.

I.: Deşi-i menţionat „poezii duhovniceşti”, în această mapă sunt cuprinse şi acele 
poezii cu caracter duşmănos faţă de regimul democrat popular din R.P.R., cum sunt 
„Neagra labă”, „Cerşetorul” şi altele.

V.V.: Din discuţiile ce le-am avut cu Alexandru Mi ronescu şi Benedict Ghiuş a reieşit 
că ei apreciau foar te mult aceste poezii scrise de mine.

I.: În afara persoanelor declarate cărei persoane i-ai mai dat să citească aceste poe-
zii?

V.V.: O parte din aceste poezii au mai fost cunos cute de călugărul Andrei Scrima. Pe 
acesta l-am cunos cut în anul 1953 la Mănăstirea Antim, în acel timp nefiind călugăr. Am 
rămas în relaţii de bună cunoştinţă şi m-a vizitat. Cu ocazia acestor vizite, Andrei Scrima 
a citit aceste poezii pe care le scriam. Despre el ştiu că este plecat din anul 1957 la studii 
în India.

I.: Declară în continuare activitatea duşmănoasă ce ai desfăşurat-o împotriva regi-
mului democrat popular din R.P.R.

V.V.: În afară de ce am arătat, eu o altă activitate duşmănoasă regimului  din R.P.R.  
n-am  mai desfăşurat.

I.: Nu este adevărat. Aşa cum s-a mai arătat, an cheta cunoaşte faptul că d-ta împre-
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ună cu alte elemente duşmănoase ai desfăşurat activitate ostilă regimului din R.P.R. în 
grupul condus de Alexandru Teodorescu. Arată adevărul!

V.V.: Declar că în afara celor declarate n-am mai desfăşurat altă activitate duşmă-
noasă regimului din R.P.R.

16 august 1958, între orele 10 – 15,15

I.: În interogatoriul anterior ai vorbit despre Miro nescu Alexandru. Arată de când îl 
cunoşti şi legăturile ce s-au stabilit între d-ta şi el.

V.V.: Pe Mironescu Alexandru îl cunosc din anii 1950-1952 – nu mai reţin exact – 
de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, în perioada când mănăstirea era în reparaţie. Pe 
Mironescu Alexandru l-am cunoscut prin Stareţul Mănăstirii, Vasile Vasilache, pe care-l 
cunos cusem mai înainte. La început, între noi au fost simple relaţii de cunoştinţe, apoi au 
devenit mai strânse, după 1954-1955 stabilindu-se legături de prietenie.

I.: Ce legături s-au stabilit între dvs.?
V.V.: După 1954-1955, Alexandru Mironescu a în ceput să mă viziteze şi eu, de ase-

meni, am mers la acesta. Mironescu Alexandru a venit la mine, până la arestarea sa, de 
foarte multe ori, cu care ocazie el a luat cunoştinţă de versurile ce eu le scriam, pe margi-
nea că rora purtam discuţii, el apreciindu-le foarte mult. Aceste poezii – mistice – despre 
care am vorbit ante rior, i le-am dat acestuia cu ocazia vizitelor ce mi le-a făcut, unele 
din ele ducându-i-le chiar eu atunci când mergeam la acesta acasă. Poeziile au fost apoi 
cunoscu te prin intermediul său şi de către alte persoane ce făceau parte din grupul său 
de prieteni şi cunoscuţi, poeziile fiind citite de Mironescu Alexandru cu ocazia unor întâl-
niri. Eu, personal, am participat o singură dată când s-au citit unele din poeziile mele.

I.: Arată d-ta grupul de prieteni şi cunoscuţi care se întrunea la Mironescu Alexandru 
acasă!

V.V.: Participarea mea la unele întruniri organizate la Mironescu Alexandru, unde 
eram chemat de către acesta, m-a făcut să înţeleg că ţinea adunări cu un grup de persoa-
ne, prieteni şi cunoscuţi. În discuţiile pe care le-am avut cu el mi-a spus că acestea au loc 
atunci când vine în Bucureşti Alexandru Teodorescu zis Sandu Tudor – călugăr stareţ la 
schitul Rarău, fost ziarist şi publicist, pe care-l cunoşteam şi eu din 1930.

Am cunoscut că la aceste întâlniri organizate la Mi ronescu Alexandru, acasă luau 
parte următorii: Miro nescu Alexandru, Mironescu Şerban, Alexandru Teo dorescu zis 
Sandu Tudor, Benedict Ghiuş, Joja Constan tin, Stăniloaie Dumitru, eu şi un grup de tineri 
ale căror nume nu le reţin.

I.: Arată cine sunt aceste persoane şi apartenenţa lor politică!
V.V.: Mironescu Alexandru a fost asistent universi tar la Facultatea de chimie din 

Bucureşti şi, în ultimul timp, profesor la un liceu din Bucureşti. Din punct de vedere poli-
tic ştiu că a fost membru P.D.S. – Titel Petrescu, însă nu ştiu ce funcţie a avut. Ştiu că el a 
fost şi publicist. Mironescu Şerban este fiul lui Mironescu Ale xandru şi-i student anul IV 
la Facultatea de litere din Bucureşti. Alexandru Teodorescu zis Sandu Tudor a fost gaze-
tar şi publicist, înainte de 23 august 1944, fiind pro prietarul ziarului „Credinţa”. Despre 
el cunosc că în ju rul anului 1950 s-a călugărit şi că a fost arestat şi deţi nut un timp pentru 
activitatea de pe front – nu ştiu concret în ce problemă. În ultimii ani funcţiona ca stareţ 
al schitului Rarău. De asemenea, ştiu că a funcţionat un timp – la începutul activităţii 
monahale – ca sim plu călugăr la Mănăstirea Antim din Bucureşti.

Benedict Ghiuş a fost călugăr şi apoi stareţ al mă năstirii Antim din Bucureşti. În 
ultimul timp era pro fesor la seminarul de pe lângă Institutul Teologic din Bucureşti. 
Nu cunosc apartenenţa lui politică. De la Mironescu Alexandru ştiu că înainte de 1940 
Benedict a fost în străinătate pentru studii, unde a stat doi ani într-o biserica catolică.
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Joja Constantin, arhitect, locuieşte în Bucureşti, str. Slătineanu nr. 4. Pe acesta l-am 
cunoscut prin anul 1955-1956 prin Alexandru Mironescu. Ştiu că Joja Con stantin este 
legionar si că a fost închis.

Stăniloaie Dumitru, profesor la Institutul teologic din Bucureşti. L-am cunoscut 
personal prin 1954-1955 prin Mironescu Alexandru. După nume ne cunoşteam mai de 
mult, din publicaţii, deoarece şi el a fost publicist. În ce priveşte tinerii şi tinerele, cred că 
în majoritate erau studenţi, aduşi fiind de Mironescu Şerban.

I.: În ce perioadă au avut loc aceste întruniri la Mi ronescu Alexandru acasă?
V.V.: Precis n-aş putea arăta de când au început să aibă loc aceste întruniri la 

Mironescu Alexandru, dar după cum reţin, de prin anul 1954 sau 1955 şi s-au ţi nut până 
în 1958.

I.: Ce caracter aveau aceste întruniri organizate la Mironescu Alexandru acasă?
V.V.: Aceste întruniri organizate la Mironescu Ale xandru acasă aveau un caracter 

literar,  religios.
I.: Cine avea conducerea acestui grup ?
V.V.: Conducătorul acestui grup era Alexandru Teodorescu zis Sandu Tudor.
I.: Arată dumneata caracterul activităţii acestui grup condus de Alexandru 

Teodorescu zis Sandu Tudor !
V.V.: În discuţiile ce se purtau, Alexandru Teodo rescu zis Sandu Tudor, făcea mem-

brilor acestui grup o educaţie mistică.
24 august 1958, Bucureşti – Ordonanţă de punere sub învinuire Lt. Major Mihăilescu 

Gheorghe, ancheta tor penal de securitate din M.A.I. – Direcţia Anchete Penale: Examinând 
actele dosarului penal nr. 1114/1958 privind pe numitul Voiculescu Vasile, am stabilit: Din 
lucrările de anchetă penală rezultă probe suficiente cu privire la activitatea contrarevolu-
ţionară desfăşurată de susnumitul. Astfel, Voiculescu Vasile, împreună cu alte elemente 
duşmănoase legionare, a desfăşurat activitate începând din anul 1955 în cadrul unei gru-
pări con trarevoluţionare care avea drept scop schimbarea orân duirii democrat-populare 
din R.P.R., ducând o intensă propagandă ostilă regimului, redactând şi difuzând poe zii 
cu caracter duşmănos regimului din R.P.R. Având în vedere faptul de a activa în cadrul 
unei asemenea organizaţii contrarevoluţionare se încadrează în disp. art. 209 pct. 1 C.P. 
al R.P.R., procesul penal a fost pornit la 13 februarie 1958, învinuitul fiind arestat la 5 
au gust 1958. În baza disp. art. 2481 , 2400, 2487 şi 2488 C.P.P. al R.P.R. – dispun: Punerea 
sub învinuire a numitului Voiculescu Vasile, născut la 27 noiembrie 1884 în corn. Pârscov 
– Buzău, Regiunea Ploieşti, fiul lui Constantin şi Sultana, de profesie medic şi scriitor cu 
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr. 34.

V.V.:  Am luat cunoştinţă de cuprinsul ordonanţei.

25 august 1958, între orele 9,15-13.

I.: Ancheta ţi-a prezentat ordonanţa de punere sub învinuire din care reiese că 
împreună cu alte elemente duşmănoase ai uneltit împotriva regimului democrat-popular 
din R.P.R.  Recunoşti  învinuirile  aduse?

V.V.: În legătură cu faptele pentru care sunt în vinuit declar că recunosc că am făcut 
parte din grupul condus de Alexandru Teodorescu zis Sandu Tudor, par ticipând la unele 
întruniri ale acestui grup, care au avut loc în locuinţa lui Mironescu Alexandru. Acest 
grup a început să-şi desfăşoare activitatea din anul 1954-1955 până în anul 1958. Dat fiind 
că eu am fost cam bolnav, n-am putut participa cu regularitate la aceste întruniri – unde 
eram chemat de Mironescu Alexan dru; eu luând parte doar la două-trei întâlniri, unde 
au fost aproape toţi membrii acestui grup – tineri şi bă trâni. În afara acestor întruniri eu 
am mai participat la unele întâlniri organizate de Mironescu Alexandru; unde au parti-
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cipat numai bătrâni, tinerii neluând par te. Persoanele care făceau parte din acest grup 
sunt Alexandru Teodorescu zis Sandu Tudor, Mironescu Alexandru, Benedict Ghiuş, Joja 
Constantin, Stăniloaie Du mitru, eu, Mironescu Şerban şi un grup de tineri şi tinere ale 
căror nume nu le cunosc şi despre care am aflat că erau în majoritate studenţi.

În cadrul întrunirilor ce se organizau la Mironescu Alexandru atunci când Alexandru 
Teodorescu zis Sandu Tudor venea în Bucureşti s-au citit materiale mistice, membrii aces-
tui grup fiind educaţi într-un spirit mistic.

Prin intermediul lui Mironescu Alexandru, membrii acestui grup au luat cunoştinţă 
de poeziile mele scrise pe teme mistice, poezii care au fost citite de el cu oca zia acestor 
întâlniri ale grupului ce se organiza la Mi ronescu Alexandru acasă. Pe marginea materia-
lelor citi te, atât cele scrise de Alexandru Teodorescu, zis Sandu Tudor, cât şi cele scrise de 
mine, s-au purtat discuţiuni cei prezenţi apreciindu-le ca fiind foarte bune şi valoroase, în 
cadrul acestor discuţiuni ne-am manifestat, arătând că în R.P.R. nu este adevărata liberta-
te, arătând nemulţumirea noastră că aceste materiale nu sunt publi cate. De asemeni, am 
arătat că eu nu pot scrie astăzi poezii pentru regim şi că nu voi scrie niciodată. De alt fel 
acest punct de vedere se vede din înseşi poeziile mele şi în special din poezia „Neagra 
labă”. La întâlnirile ce aveau loc la Mironescu Alexandru s-au purtat discuţiuni şi pe 
marginea unor evenimente politice interne şi internaţionale, comentând ştirile aflate de 
la posturile de radio occi dentale. Nu-mi amintesc însă dacă eu am luat parte la audierea 
posturilor de radio occidentale, însă reţin că în discuţiile ce s-au purtat au fost comentate 
unele ştiri, ele fiind aduse în discuţie de cei prezenţi la aceste întâlniri.

I.: În ce a mai constat activitatea d-tale ostilă re gimului democrat-popular din 
R.P.R.?

V.V.: Eu am mai luat parte la unele întâlniri ce au avut loc la Joja Constantin acasă 
şi unde au participat o parte din persoanele ce făceau parte din acest grup şi anume: 
Mironescu Alexandru, Benedict Ghiuş, Mironescu Şerban şi eu. Cu ocazia acestor întâl-
niri s-au discutat de către noi şi probleme politice la ordinea zilei. Concret ce s-a discutat 
în cele câteva întâlniri nu mai reţin, deoarece a trecut timp de atunci, dar reţin că s-au 
făcut şi comentarii pe marginea ştirilor transmise la posturile de radio occidentale, pro-
bleme care au fost abordate de cei prezenţi.

3 septembrie 1958, între orele 17,10-22

I.: În interogatoriile anterioare aţi vorbit despre fostul colonel Barbu Slătineanu. De 
când îl cunoaşteţi pe acesta?

V.V.: Din vedere îl cunosc de mult timp, tatăl său profesor universitar Alexandru 
Slătineanu, fiind bun prieten cu mine. Personal l-am cunoscut în anul 1954, luna martie, 
când împreună cu soţia sa – al cărei nume nu-l reţin – mi-a făcut o vizită, eu în acel timp 
fiind bolnav acasă. Deşi înainte de această dată ne salutam atunci când ne întâlneam, cu 
el n-am avut nici un fel de legături. Din anul 1954 însă noi am rămas în relaţii bune, el 
însuşi fiind scriitor şi director al colecţiei de artă Slătineanu. Barbu Slătineanu locuieşte 
în Bucureşti str. Obedenaru nr. 2, Raion V. T. Lenin.

I.: Ce studii posedă Barbu Slătineanu?
V.V.: Nu cunosc ce studii posedă Barbu Slătineanu.
I.: Din punct de vedere profesional cu ce s-a ocupat în decursul timpului Barbu 

Slătineanu?
V.V.: Despre Barbu Slătineanu cunosc că a fost ofiţer în armata română, colonel, şi că 

în 1954, când eu l-am cunoscut nu mai era în armată.
Barbu Slătineanu s-a ocupat şi se ocupă cu lucrări de ceramică şi studii despre cera-

mică, fiind membru al Uniunii artiştilor plastici din R.P.R. Ştiu că a fost si pro fesor la 
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Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti – Secţia Ceramică. Din câte 
am aflat este pensionar al Uniunii artiştilor plastici din R.P.R. În de cursul timpului s-a 
ocupat şi cu scrieri istorice din Istoria Românilor. Aşa cum am mai arătat este directorul 
Colecţiei de artă Slătineanu, muzeu ce-şi are se diul în str. Obedenaru nr. 2.

I.: Arată d-ta activitatea politică desfăşurată de Barbu Slătineanu înainte şi după 23 
August 1944!

V.V.: Nu cunosc în ce partide sau organizaţii poli tice a fost încadrat înainte sau după 
23 August 1944.

I.: Arată d-ta legăturile ce au existat între d-ta şi Barbu Slătineanu!
V.V.: Între mine şi Barbu Slătineanu s-au stabilit legături de prietenie.
I.: Ce legături au mai existat între d-ta şi Barbu Slătineanu?
V.V.: În afara acestor legături de prietenie între noi n-au existat alte legături.
I.: Nu este adevărat. Din materialele ce le posedă ancheta rezultă că d-ta ai întreţinut 

cu Barbu Slătinea nu legături ostile regimului din R P.R. Vorbeşte despre aceste legături!
V.V.: Cu Barbu Slătineanu n-am întreţinut legături ostile regimului din R.P.R.
I.: Arată concret legăturile care au existat, între d-ta şi Barbu Slătineanu; în ce au con-Arată concret legăturile care au existat, între d-ta şi Barbu Slătineanu; în ce au con-

stat ele?
V.V.: Aşa cum am mai arătat mai sus, cu Barbu Slătineanu am început să întreţin legă-

turi din anul 1954, de când el a venit la mine acasă să mă vadă, în acel timp fiind bolnav. 
De atunci şi până la arestarea mea am continuat să ne întâlnim fie la mine acasă, fie la 
el acasă. În acest interval de timp la mine acasă a fost de circa trei-patru ori şi a venit 
împreună cu soţia, cu care ocazie am discutat probleme cu caracter literar pe mar ginea 
unor scrieri de-ale mele. Cu ocazia vizitelor ce mi le-a făcut, eu i-am arătat acestuia pe 
lângă unele lucrări literare ca sonete şi poezii mistice, iar în comentariile ce le-a făcut el 
le-a apreciat ca valoroase. Nu reţin ca atunci când acesta a venit la mine cu soţia şi când 
a citit aceste poezii să mai fi fost şi altcineva şi nu reţin să fi discutat cu acea ocazie şi 
alte probleme. După ce m-am însănătoşit, din 1955 şi până la arestare eu l-am vizitat pe 
Barbu Slătineanu, acolo întâlnind şi alţi scrii tori cunoscuţi cum sunt: Vladimir Streinu, 
P.N.Ţ.-ist, locuieşte în Bucureşti, nu ştiu adresa; şi Cioculescu Şerban, P.N.Ţ.-ist, locuieşte 
în Bucureşti, str. Dr. Turnescu, nr. 7. Împreună cu aceştia şi cu domnişoara Miulescu, 
care era funcţionară la muzeul Slătineanu, ne întruneam la interval de aproape o lună 
de zile, fie în camera lui Barbu Slătineanu, fie în biroul său, cu care ocazie pu neam în 
discuţie lucrări literare şi istorice scrise de mine şi de Barbu Slătineanu. Eu am citit în 
cadrul acestor întruniri din sonetele ce le scrisesem oarecum şi poeziile mistice scrise de 
mine iar Barbu Slătineanu a citit din unele lucrări cu teme istorice. Lucrările – materiale-
le – pe care noi le citeam erau materiale care nu fuseseră publicate datorită caracterului 
lor, cum sunt poeziile mistice scrise de mine. Pe marginea acestor mate riale se purtau 
apoi discuţii, lucrările citite fiind apreciate de ceilalţi. În discuţiile ce le purtam ne mani-
festam convingerea că înainte de 23 August 1944 era mai bine, că astăzi nu era libertate, 
aşa cum era înainte, când noi puteam scrie, astăzi nefiind admise scrierile noas tre. În 
afara acestor probleme, cu ocazia acestor întru niri, noi purtam discuţii pe marginea unor 
evenimente politice interne şi internaţionale, la ordinea zilei. În dis cuţiile purtate privind 
evenimentele din Ungaria, ne-am manifestat simpatia şi regretul că puterile occidentale 
n-au intervenit, apreciind din punctul nostru de vedere că aceasta ar fi dus la o schimbare 
a situaţiei politice.

I.: În afară de persoanele declarate, cine a mai luat parte la discuţiile duşmănoase 
regimului din R.P.R. care s-au purtat la Barbu Slătineanu?

V.V.: În afara persoanelor declarate n-au mai par ticipat alte persoane.
I.: Arată în continuare legăturile ce le-ai avut cu Barbu Slătineanu!
V.V.: În anul 1956, nu reţin când, i-am dat lui Barbu Slătineanu un caiet scris com-
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plet, care conţinea poezii mistice, cerându-i să mi le bată la maşină. La cererea mea el 
mi-a bătut la maşină poeziile în trei exem plare dintre care el a reţinut un exemplar după 
aceste poezii, iar două le-am primit, unul din ele dându-i-l apoi lui Mironescu Alexandru, 
aşa cum am declarat an terior. Declar că nu ştiu exact dacă el personal a bătut poeziile la 
maşină sau le-a dat la altă persoană.

I.: Ţi se prezintă un caiet cu foi veline în care sunt scrise cu cerneală versuri. Prima 
pagină începe cu poe zia numerotată 65, iar ultima 91. Acesta este caietul despre care ai 
declarat mai sus?

V.V.: Da, caietul ce mi s-a prezentat îmi aparţine şi a fost ridicat de la mine de acasă 
împreună cu alte materiale cu ocazia arestării. Acesta este caietul care conţine poeziile 
mistice şi pe care l-am dat lui Barbu Slătineanu, după care el a multiplicat în trei exem-
plare aceste poezii.

I.: La ce maşină de scris a multiplicat Barbu Slă tineanu aceste poezii mistice – duş- La ce maşină de scris a multiplicat Barbu Slă tineanu aceste poezii mistice – duş-
mănoase şi de unde a avut hârtia necesară?

V.V.: Ştiu că Barbu Slătineanu are maşină proprie de scris, dar nu ştiu dacă aceste 
poezii au fost multipli cate la maşina lui sau nu iar hârtia a avut-o el.

I.: Căror persoane le-ai vorbit că Barbu Slătineanu ţi-a multiplicat aceste poezii mis- Căror persoane le-ai vorbit că Barbu Slătineanu ţi-a multiplicat aceste poezii mis-
tico-duşmănoase?

V.V.: Despre faptul că Barbu Slătineanu mi-a multi plicat aceste poezii mistice, 
cunoaşte: Streinu Vladimir, Şerban Cioculescu, cred – domnişoara Miulescu şi Mi ronescu 
Alexandru.

I.: Mironescu Alexandru cunoaşte pe Barbu Slăti neanu?
V.V.: Mironescu Alexandru se cunoştea cu Barbu Slătineanu, dar nu aveau relaţii.
I.: În ce au mai constat legăturile d-tale duşmănoa se regimului din R.P.R. cu Barbu 

Slătineanu şi ceilalţi cu care te întâlneai la acesta?
V.V.: În afara celor declarate n-am mai avut le gături duşmănoase regimului din 

R.P.R. cu Barbu Slă tineanu şi ceilalţi cu care mă întâlneam la acesta.

Proces-verbal:

Lt. major Mihăilescu Gheorghe, anchetator penal de securitate din M.A.I. – Direcţia 
de Anchete Penale: Numitul Voiculescu Vasile este învinuit de săvârşirea infracţiunii 
de uneltire contra ordinii sociale. Sunt su ficiente probe în vederea sesizării instanţei de 
judecată.

V.V.: Menţin declaraţiile date la anchetă. N-am de făcut completări sau declaraţii 
noi.

III. RECHIZITORIU

Tribunalul Militar al Regiunii a II-a militare Colegiu de fond
Dosar nr. 2164/058

8 nov. 1958.

Voiculescu Vasile a fost arestat la data de 5 august 1958 în baza mandatului de ares-
tare nr. 22/VIII/1958.

Susnumitul este cunoscut ca element duşmănos al clasei muncitoare din U.R.S.S. 
prin scrierile sale din pe rioada celui de-al doilea război mondial, în versurile sale elogiind 
războiul criminal dus împotriva U.R.S.S.

După 23 august 1944, Voiculescu Vasile scrie o seamă de poezii pe teme mistice, care 
au un caracter duşmă nos, ostile faţă de regimul democrat-popular din R.P.R.
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Cunoscându-i-se sentimentele ostile regimului demo crat-popular din R.P.R., 
Voiculescu Vasile a fost atras de către Mironescu Alexandru în grupul contrarevolu ţionar 
condus de el şi Teodorescu Alexandru.

Voiculescu Vasile, începând din 1955 şi până la arestare, a participat la mai multe 
întâlniri clandestine ce au avut loc în locuinţa lui Mironescu Alexandru unde, pe mar-
ginea unor lucrări scrise de el şi Teodorescu Ale xandru, a purtat împreună cu ceilalţi 
discuţii ostile re gimului democrat-popular din R.P.R. Şi-a manifestat ne mulţumirea că 
lucrările sale şi ale lui Teodorescu Alex nu sunt publicate, arătând în discuţiile duşmă-
noase ce le-au purtat că în R.P.R. n-ar exista libertate şi şi-au ex primat dorinţa răsturnării 
acestui regim.

De asemeni, împreună cu ceilalţi a purtat discuţii duşmănoase pe marginea eveni-
mentelor politice interne şi internaţionale şi au comentat ostil regimul din R.P.R., ştirile 
transmise de posturile de radio imperialiste.

Activitatea duşmănoasă desfăşurată este recunoscută de către învinuit (dosar fila 
402-44) şi declaraţiile sale se coroborează prin depoziţiile coînvinuiţilor: Mironescu 
Alexandru (dos. fila 121-123), Şerban Mironescu (dos. fila 297-313) şi ceilalţi (dos. fila 
437-443), precum şi prin materialele corp delict (dos. fila 143-347) şi ra portul de expertiză 
(dos. fila 140-146).

IV. SENTINŢA NR. 125
8 nov. 1958

Tribunalul Militar al Regiunii a II-a militare, Cole giul de fond, compus din:

Preşedinte−	
Lt. col. de justiţie – Hirsch Emil

Judecători−	
Căpitan de justiţie – Munteanu Fănică
Lot. colonel – Bob Horaţiu

Asesori populari−	
Maior – Tepordei Petre
Maior – Bălţatu Nicolae

Procuror militar−	
Căpitan de justiţie – Răsuceanu Mihail
Secretar de şedinţă – Pârvan Gheorghe

Lt. col. de justiţie Hirsch Emil – Preşedinte: Incul patul Voiculescu Vasile, după 23 
august 1944 a scris o seamă de poezii pe teme mistice, care au un caracter duşmănos 
faţă de regimul democrat popular, al R.P.R. În perioada 1955-1958, inculpatul Voiculescu 
Vasile a participat de mai multe ori la discuţiile ce au avut loc la locuinţa lui Mironescu 
Alexandru, pe marginea unor lucrări scrise de el, cât şi de către inculpatul Teodorescu 
Alexandru, manifestându-şi nemulţumirea că aceste lucrări nu pot fi publicate, afirmând 
în mod duşmănos că în R.P.R. n-ar exista libertate.

De asemeni, împreună cu ceilalţi coinculpaţi a purtat o serie de discuţii pe marginea 
evenimentelor politice interne şi internaţionale, comentând în mod ostil regi mul nostru, 
ştirile transmise de posturile de radio im perialiste pe care le-au audiat. La primele cerce-
tări – filele 408-121. vol. II – inculpatul Voiculescu Vasile recunoaşte în întregime faptele 
ce i se pun în sarcină.

Interogat în faţa instanţei (fila 72) de asemeni, recu noaşte că în perioada 1955-1958 a 
vizitat de mai multe ori casa lui Mironescu Alexandru, cu care ocazie s-au citit mai multe 
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materiale mistico-religioase, precum şi unele scrieri de ale sale, însă susţine că, cu aceste 
ocazii, nu s-au purtat discuţii duşmănoase la adresa regimului.

De asemeni, recunoaşte că a scris o serie de poezii pe teme mistice, însă nu a urmărit 
să ponegrească regimul democrat popular din R.P.R.

Tribunalul înlătură ca nesincere susţinerile inculpa tului făcute în sensul relatat mai 
sus, deoarece din pro batoriul administrat în cauză, şi anume interogatoriile inculpaţilor 
Mironescu Alexandru, Teodorescu Alexandru, Ghiuş Vasile Benedict – filele 295-340, 187-
234, vol. I şi filele 124-174, vol. II – rezultă că pe marginea materialelor mistico-religioase 
inculpatul, împreună cu ceilalţi, coinculpaţi, au purtat o serie de discuţii duşmănoase la 
adresa regimului democrat popular din R.P.R., manifestându-şi nemulţumirea că aceste 
lucrări nu pot fi publicate, afirmând în mod duşmănos că în regimul ac tual nu ar exista 
libertate.

De asemeni, din probatoriul administrat în cauză, re zultă că, cu ocazia acestor 
întâlniri, inculpatul împreună cu ceilalţi coinculpaţi purtau discuţii pe marginea eveni-
mentelor interne şi internaţionale comentând în mod ostil regimului ştirile transmise de 
posturile de radio imperialiste.

Faţă de recunoaşterile integrale ale inculpatului fă cute cu ocazia anchetei penale, 
coroborate cu declaraţiile celorlalţi coinculpaţi, precum şi cu materialele corp de lict aflate 
la dosar – vol. III – Tribunalul reţine ca dovedit în sarcina sa faptele comise.

Făcând aplicaţiunea art. 209 pct. 2 lit. b al. ultim c.p., art. 58, pct. 25 CP., art. 31 CP. 
art. 292 c.j.m. art. 25 pct. 6 cp. art. 394 şi 463 c.j.m. condamnă pe:

Voiculescu Vasile la 5 (cinci) ani temniţă grea şi 5 (cinci) ani degradare civilă. Se dis-
pune confiscarea totală a averii personale. Comută detenţia de la 5 august 1958 şi-l obligă 
la 300 (trei sute) lei cheltuieli de ju decată.
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TRANSNISTRIA

Câmpie arcuită pe ape lungi şi noi,
Mostişte uriaşă în coastele Ucrainei
Azi vieţuind cu tine pe arşiţe şi ploi
Îţi destrămăm lăuntric urzeala vie-a tainei:

Aicea răzăşiră doar tainici Moldoveni
Vânând mârzaci de aur cu fierul de la pluguri
Şi, sub oblăduirea cumpliţilor codreni,
Iernau la stuh cu turma, mocanii pe ialpuguri.

Toţi Voievozii noştri te luară în potcoavă,
Tărâm întins cât vântul bătrânelor pustii.
Amieze mari de lupte-i încununau cu slavă
Miraje de Suceve clădind din bălării.

Căci nu ne-aruncă singur vârtejul biruinţii
Departe peste Nistru şi dincolo de Bug.
Sub orice pas i-o urmă a crucii şi-a credinţii
Şi iar iezmele stepei din faţa noastră fug!

Fântânile-aşteptării ni s-au deschis în piepturi
Să-ţi spargem bărăganul de chinuri şi blestem.
Ne chiamă, gâtuite; vechi urice şi drepturi
Cu onuturi de lumină pe bezna-ţi să cădem.

Moşie hainită, cu Aliinpşi sub plopi,
Te rodniceşte iarăşi cald sânge de Moldovă:
Tu ştii că dacă-n glia-ţi arvună, ne îngropi
Pe faţa ta scrim zapis şi orice groapă-i slovă.

Azi morţii noştri intră în tine ca o grână.
Dar secera-vom veacul în care răsărim
Şi, dacă-n zvârcolire murind, muşcăm ţărână,
Ne sărutăm strămoşii cu care ne-ntâlnim!

(Gândirea, an XX, nr. 7, 
septembrie 1941, p. 342)

CERŞETORUL

Cunosc demult o blândă ţară veche:
Se-nvecina cu basmul şi balada
Avea mai gingaş sufletul ca nada,
Iar inima mai pură ca zăpada, 
Şi milostivă fără de pereche.

Ca să-ţi încerce multa-ţi bunătate,
O, ţara mea mâncată de jivine,
Pe drumurile-ţi albe-n triste sate,
Cu traista de cerşetor în spate,
Azi iar colindă Dumnezeu prin tine

PIESE DIN DOSARUL CONDAMNĂRII POLITICE

NEAGRA LABĂ

A ridicat păcatul neagra-i labă,
O-nmoaie-n scârna aurului greu
Şi-o-ntinde scribilor să scrie-n grabă
Ocări asupra lumii Tale, Doamne-al meu.

Tu, Verb al Slavei, cât sunt de pigmeu,
Fereşte-mă să nu mă fac tarabă
Şi-n orice poezie, cât de slabă,
Să-nchid un tainic strop de Dumnezeu.

NOUL ARHITECT

Tu, altfel, arhitecte, să clădeşti nu ştii
Decât din piatră şi materii grele?
Priveşte, sunt zidiri din carne, vii...
Şi tu te numeri, liber, printre ele...

Sus! Înc-o treaptă-n tainica lucrare!
Nu mai dura palate celorlalţi,
Ia din Iisus, Lumina ziditoare
Un schit de Duh în anima-ţi să-i-nalţi.

1955, sâmbătă 16 iulie, Bucureşti

MOLDOVA VECHE, CEREASCĂ

Părintelui Daniel

Ades visez Moldova, cea din demult, cerească,
Încinsă-n constelaţii de albe schituri sfinte,
Şi gloria străveche începe să lucească
Cu tainicii ei ctitori de-adânci aşezăminte.

Către Rarău atuncea îşi face jindul cale,
Te văd slujind la Rugul Aprins, ca-ntr-o minune,
În aspra poezie a sihăstriei tale
Iluminată-n aur înalt de rugăciune.

1955, Bucureşti

EDERA
Lui Al. Mironescu

Ca edera spre dreptul stejar, aşa-mi întind
Iisuse către Tine iubirea-mi arzătoare;
Cu slabe mreji de gânduri cutez să Te cuprind
Şi orice rugăciune e o îmbrăţişare.

Împărtăşit tot timpul din seva Ta fierbinte
Să nu-mi mai spulberi frunza în viscole şi ger,
Ci-ncolăcit de-a pururi pe trunchiul Milei sfinte
Urcând, s-ajung la vârful dumnezeiesc din Cer.

1954, joi 30 decembrie, Bucureşti
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Eu l-am cunoscut pe Laurenţiu Ulici 
în ultimii doi ani ai Liceului meu întârziat; 
îmbogăţindu-mă cu o carte rară în acea 
vreme, Prima verba, despre care nu aveau 
cunoştinţă nici profesorii de limbă româ-
nească din faimosul “Hurnuizachi”, din 
modestul târg al Rădăuţilor Bucovinei, am 
obţinui cele mai strălucite note la lecţiile 
despre Barbu, Bacovia şi Blaga, însuşin-
du-mi coerenţa discursului critic ulician, 
modulaţiile estetice inconfundabile şi per-
tinenţa interpretării. Datorită lui Laurenţiu 
Ulici, la acea vârstă, profesoarele Viforeanu 
şi Elena Hâncu mă prezentau “careului” 
din foaierul colegiului ca pe primul dintre 
cei dintâi împătimiţi de Literatură. În ace-
laşi spaţiu, am aflat mai târziu, Laurenţiu 
Ulici l-a prezentat, la momentul debutului 
în poezie, pe prietenul meu glorios Matei 
Vişniec, când semna placheta La noapte va 
ninge.

Prima întâlnire cu Laurenţiu Ulici 
mi-a fost mijlocită de către scriitorul Mircea 
Ciobanu, căruia îi datorez veneraţie per-
petuă, umbră tragică şi el, “marele scrib”, 
strămutat sub cerdacul Eschatonului ală-
turi de aproape toată generaţia lui princi-

ară. Întâlnirea s-a întâmplat la Bucureşti, 
înainte de a apărea Prier, la Editura “Cartea 
Românească”, în 1988, volumul masiv, ulti-
ma antologie cu debutanţi în poezie. La 
vremea când Editura Eminescu (îmi tipă-
rise volumul Târziu înclinat – 1991), la pro-
punerea lui M. Ciobanu, Laurenţiu Ulici 
a consimţit să fiu laureat pentru această 
iz bândă editorială la ediţia din toamnă a 
“Coloc viilor Naţionale de Poezie” de la 
Piatra Neamţ; cred că atunci s-a hotărât 
ca pe laurii premiului să fie aşezat nume-
le tânărului nostru coleg dis părut, Aurel 
Dumitraşcu. La Bucureşti, în con juncturile 
evocate, am făcut câteva fotografii în redac-
ţia “Luceafărului”, imaginile revăzute mi-l 
arată pe L. Ulici şi pe M. Ciobanu alaiuri 
de Florin Manolescu. Sunt acum aceste 
fotografii de mare preţ, alături de multe 
altele executate în cadrul întâlnirilor de 
neuitat din timpul Colocviilor nemţene. 
Deţin multe ima gini de atunci şi, iarăşi, 
grele de semnificaţii, două clişee video, pe 
care am imortalizat mo mente culturale, nu 
lipsite de pitoresc, la Sighetul Marmaţiei şi 
Botoşani (ultima, când a fost să fie şi ultima 
convorbire cu Laurenţiu Ulici, la Botoşani, 

O EVOCARE NECESARĂ. LAURENŢIU ULICI

LAURENŢIU 
ULICI

remember

(1943-2000)
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cu ocazia Zilelor “Eminescu”, la decernarea 
Premiului Naţional, pri mit atunci de către 
Cezar Ivănescu). În ultima ocazie, Laurenţiu 
Ulici, întâlnindu-mă pe o stradă botoşănea-
nă, când autocarul îi aştepta pe oaspeţi 
să-şi rotunjească grupul pentru a ajunge 
la Ipoteşti, intuindu-mi ezitarea, mi-a spus 
confratern, cald: “Vino şi tu la inaugurarea 
donaţiei mele, e un moment pe care nu tre-
buie să-l scapi”. Am mers şi bucuria mi-a 
fost de plină; m-a uimit nu donaţia generoa-
să (despre care o voce cârcotaşă din antura-
jul politic-cultural al criticului a zis o vorbă 
care m-a intrigai: “Când nu pui nimic de la 
tine, e uşor să faci... donaţii”), nici faptul că 
prezentele titluri pot naşte un catalog de... 
dedicaţii, care de care mai orbitoare şi biza-
re (inclusiv cele semnate de către mine), ci 
la câtă osândă l-a supus pe lector această 
producţie editorială.

Laurenţiu Ulici, mai tânărul, cât şi 
cel din ultima vreme era un model viu de 
moralitate, un cărturar bogat de aurul căr-
ţilor şi sărac de povara orgoliosului sine; 
impunea respect şi admiraţie, fără a apela 
la artificii care să-i cultive personalitatea; 
nu mi s-a părut vreodată că avea preferinţă 
faţă de cineva anume, nu era un “catolic”, ci 
un... greco-catolic echilibrat, un primus inter 
pares între criticii cu altitudine, un candid, 
un afectiv jovial, un slujitor al prie teniei. Ne 
scotea la “scenă” pe toţi cu acelaşi apelativ, 
ne aclama la fel, sobru, niciodată os tentativ, 
ne asculta emisiile cu multă atenţie, nu da 
verdicte în plen, era un subtil “clinician 
al subconştientului” (I. Raicu), zglobiu în 
faţa teribilismelor şi meditativ, transfigu-
rat înaintea zicerilor profunde, esenţiale. 
Conducea extrem de elegant “şedinţele”, 
şi înainte de recital, şi după, cu prudenţă 
şi ironie când se impunea, impecabil în 
comportamentul civic, aproape de fiecare, 
atent, colegial, la agapele de după festivi-
tăţi ori în grupurile care, dezlănţuindu-sc 
într-o oarecare boemă, ţineau pe loc miezul 
nopţii şi întârziau ivirea zorilor. De neuitat 
este ediţia “ratată”, memorabilă prin sus-
pendare, când ne-am citit versurile între 
licărul unui bob de vin şi luciul Ozanei lui 
Creangă, hărmăluind târgul nemţean adu-
naţi în grupuri de “papuaşi”, liberi de orice 
prejudecăţi şi batjocoritori faţă de “inchi-
ziţia” epocii. Eram cu Aurel Dumitraşcu, 
Adrian Alui Gheorghe şi Daniel Corbu, 
cu Iovian, Dan David şi Pană, cu Danilov 
şi Vasiliu, cu N. Sava, Giosu, Calcan şi 

tânărul Baghiu, Gh. Simon, Gellu Dorian, 
Muşina, Stoiciu, I. Pintea, Cozmei, Strochi, 
C. Severin, V. Tudor, E. Vartic, E. Ştefoi. 
Poate că nu au fost toţi din cei amintiţi, 
sigur iniţiatorul Co locviilor, Daniel Corbu 
are mai precise date în cronica referitoare la 
acei ani. Oricum, mai toţi tinerii condeieri ai 
României au dat suflet şi verticalitate aces-
tor emoţionante, şi astăzi, incredibile popa-
suri scriitoriceşti, curajoase şi valoroase. În 
“aula” lor s-au auzit vocile lui Eugen Suciu, 
M. Vişniec, Fl. Iaru, Mg. Ghica-Cârneci, 
Liviu Antonesei, B. Marcovici, R. Florescu, 
Cr. Livescu, D. Spineanu, I. Mureşan, L. 
Urbakzec, V. Stancu, M. Petean, M. Martin, 
M. D. Gheorghiu, Tr. Ştef, C.M. Spiridon, 
I. Holban, I. Beldeanu, D. Ploscaru, I. 
Moldovan, Gh. Iova, Tr. T. Coşovei, B. 
Ghiu, A. Durbacă, I. Flora, E. Vancea, Gh. 
Izbăşescu, M. Coande, A. Marinescu, P. 
Daian, I. Cristofor, Gr. Scarlat, D. Păcurariu, 
Salah Mahdi, G. Vulturescu şi a altora pe 
care Istoria regretatului autor al Nemetului 
contra Nobel avea să le consemneze desigur. 
Colocviile nemţene aveau în vedere “şcoala 
de poezie” din acest nord mirabil. Profesorii 
de poezie, mentorii, călăuzitorii, lampado-
forii erau Laurenţiu Ulici şi mai apoi Marin 
Mincu Ulici, desigur, are calitatea de ctitor 
şi, dacă aceste Colocvii nu s-ar fi des fiinţai, 
nu ştiu de cine şi de ce, într-acelaşi an cu 
dispariţia misterioasă a întemeietorului-
ctitor, ar fi trebuit să-i poarte numele. O 
stradă din Neamţ, cum şi Casa cu absidă a 
scriitorilor din Iaşi s-a înnobilat – lăudabilă 
iniţiativă în Mol dova! - va trebui să poarte 
numele generosului critic.

Aici, la Neamţ, Laurenţiu Ulici ne-a 
dat un nume, istoric: “generaţia menghi-
nei”. Cu destule riscuri, cu preţ scump, 
înghesuiţi în trenuri ori vehicule de ocazie, 
nu totdeauna ospitaliere, cu pasul chiar, 
veneam la Neamţ (întâi la Târgu apoi la 
Piatra) să “dezbatem” poezia tânără (sub 
generice indicate, fără nici un dram de 
lirism – niciodată respectate!). Ce conţinea 
“platforma”? – cuvânt liber, demo cratic, 
posibilităţi de publicare, diminuarea amâ-
nărilor “obiective”, suspendarea cenzurii 
(criminală pentru mulţi condeieri veritabili), 
înfiinţarea unei reviste a Colocviilor (pro-
misă de... organe, care vrea să se numească 
“Hyperion”), omagierea unor personalităţi 
literare, uitate, cu voie, fireşte; apoi, întâlniri 
cu citi torii, sugestii pentru scris, evocarea 
realităţii etc. În ediţia “groapă”, colocviul a 
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ţinut o sin gură zi. Laurenţiu Ulici ne-a vor-
bit în dodii.. lămuritoare: erau pe sub plăci-
le meselor, în spătarele scaunelor. în unele 
sacoşe şi-n rama Cârmaciului... greieraşi 
electronici, vorbitori departe – microfoane, 
minuscule aparate de înregistrat “erezii”. 
Eu însumi, teolog (duhov nicul generaţiei 
‘80, cum îmi spunea amical D. Corbu, care 
mereu a fost atent cu mine) nu eram cel 
mai de dorit în asemenea cercuri; cine ştie, 
poale că oarecine, mă gândesc acum, şi-o fi 
închipuit că fac un “apostolat” subversiv, 
că sunt dintre... trimişi “Faimoşii nebuni” 
ai “ge neraţiei menghinei” ştiu însă bine că 
sunt din roiul lor truditor. Aşa, cu această 
convingere, m-a întâmpinat şi vrednicul 
preşedinte al Uniunii Scriitorilor, Laurenţiu 
Ulici, când mi-a înmânat şi semnat legiti-
maţia de condeier – un fel de hirotonisire 
civilă, cum deseori spun, în biroul său de 
la “Luceafărul”, în 1991, după o intere-
santă convorbire pe teme culturale vizând 
Bucovina şi despre activitatea Bisericii gre-
co-catolice, în capătul căreia cărturarul de 
spiţă rară a subliniat încântat “discursul” 
meu interconfesional.

La Sighetul Marmaţiei, o singură dată 
ur când, invitat de Echim Vancea, am fost 
alaiuri de congenerii lirici, la simpozionul 
din, cred, 1997, desfăşurat într-o medieva-
lă incintă din secolul al XVII-lea, numită 
Curtea Veche. A primai, după expozeu, 
dreptul la opinie şi re flecţie. Doi tineri, 
talentaţi şi fascinaţi de lim bajul teribilistic, 

unul poet şi altul critic au bruiat nepoliti-
cos discursul lui Ulici, aduceau la vedere 
ceva din “capitalul babelic” al poe ziei fără 
dogme, după expresia, rostită cu in dignare 
de către H. Zilieru. S-a vorbit frumos şi 
insistent despre poezia mistică, vizându-
se enormităţile de astăzi care se pretind a 
fi stră bătute de iluminări mistico-ascetice; 
mi-am spus şi eu părerea pe care criticul a 
consemnat-o, am vorbit despre “faraonul” 
Ulici, despre piramida sa critică valorică 
în care intrăm să stăm sus, ori intrăm să 
stăm, ano nimi, dedesubt. Criticul a propus 
contem poranilor, truditorilor în Cultură 
refacerea dialogului presocratic, civiliza-
ţia vetrei în duel cu viaţa citadină, după 
modelul convorbirilor originare om-Dum-
nezeu, necesitatea judecăţi lor axiologice. 
Laurenţiu Ulici a vorbii cuce ritor despre 
intrarea Umanităţii în post-istorie, despre 
declinul istoriei, despre pericolul valului 
asiatic, despre paradoxul cunoscutului afo-
rism al lui Malraux, despre criza religioa-
să în poezie şi despre criza de inspiraţie, 
amândouă tare contemporane; a apreciat 
că limba îşi pierde din importanţă în faţa 
limbajelor; esperando e un limbaj, a spus, 
nu o limbă, un instrument de comunicare 
epidermică, imediată, fără echivoc. Poezia 
tinde ea însăşi să fie o limbă, a rostit apo-
teotic. Şi iarăşi, trăim sub regim metaforic; 
antilirism în seamnă antipoetică; a intra în 
poezia română în ‘80, prin cultură anglo-sa-
xonă, ce înseamnă? A schimba franceza pe 

remember

Criticii moderatori ai Colocviilor de Poezie de la Târgu Neamţ: 
Marin Mincu şi Laurentiu Ulici
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engleză. Şi tot el: optzeciştii mă interesează 
ca mod de gândire, nu ca indivizi. “Poezia 
statuară nu mai intere sează pe nimeni, a 
spus la un moment dat Adrian Popescu; 
trebuie amestecat sângele, viaţa, trupul cu 
fragilitatea sa”; “e nevoie de o armonie a 
contrariilor, de aspiraţie spre divinitate; 
“chinul e mai mare, mai intens decât can-
tonarea în plăceri efemere”, dând o replică 
îndepărtată lui Erasm: “simpaticii noştri 
poeţi trăiesc prin fantasme şi dogmatism”, 
în paralel cu Elogiul nebuniei, invocat în 
reflecţiile pe marginea “elogiului crizei 
religioase”, cuprins în amintitul simpozion. 
Laurenţiu Ulici, re citesc din notele mele, a 
mai spus atunci: “250 de ani de poezie – 
atât are literatura română; scriitorul nu are 
nevoie de legi, are nevoie de talent şi atâta 
tot”.

Am suit la Sighet în compania criticu-
lui de artă Valentin Ciucă şi a “patriotului 
bunului-simţ”, poetul Horia Zilieru. Am 
fost la “casa memorială” Gh. Pârja unde, 
pe prispă de vatră ardeleană, ne-am cilit 
versurile; în casa mică din curte, printre 
stâlpii încrustaţi, alături de mama lui Pârja 
sta Ulici, ne urmărea spec tacolul – poezie şi 
pălincă, privind peste munţii transilvani, la 
Rona celor dragi lui, până în Roma sacrifi-
ciilor şi temeluirilor eterne pentru care era 
lacul, pe care o purta în sinele său de pur-
pură imperială. Am vizitat biserica veche 
(unde a făcut o pomenire scurtă Dorin 
Ploscaru şi a vorbit cu duh Adrian Popescu; 
preotul Ion Sihiartău a vorbit “canonic”, 

acuzând fără diplomaţie “umilinţele” gre-
co-catolice. Am pe trecut la Deseşti, cu 
vinars, cu plăcinte şi scripcari. A început să 
ningă vârtos; Zilieru era sus picios (a avut 
un incident la agapa din Sighet – o tânără 
vrea să-i dezlege cravata, gestul va gabond, 
pus la cale de nu ştiu cine, l-a supărat pe 
seniorul condeiului aristocrat), Ciucă era 
distrat, am ajuns până-n pasul Prislop şi 
de-acolo, disperaţi, înapoi, prin mijlocirea 
unor temerari pe roţi, la gară...

După incredibila dispariţie a lui 
Laurenţiu Ulici, mai toţi din confreria ilus-
trei sale personalităţi au remarcat între 
calităţile-i multiple echilibrul. E adevărul 
evident. Această virtute a arătat-o şi în 
opera scrisă şi în înves titura grea ţie care a 
primit-o, când i s-a dat jilţul de preşedinte 
al Uniunii Scriitorilor. S-a străduit să-i mul-
ţumească pe toţi, să împartă premii şi dis-
tincţii cât se poate de etic, deşi unele con-
juncturi au fost, certamente, mai tari decât 
convingerile sale iniţiale. Învestitura sa, se 
înţelege, presupunea responsabilitate enor-
mă. Justiţiarul L.I. Stoiciu, într-un număr 
din “Vatra”, enumera o scrie de slăbiciuni 
-, fireşti atâta timp cât vieţuim într-un trup 
efemer. Sau altfel spus: “Cine, trăind, ar 
putea rămâne curat şi integru?” (Mariana 
Marin). Nu ştiu câtă vocaţie politică a avut 
Laurenţiu Ulici; valul pseudo-postrevolu-
ţiei l-a prins şi pe el, ca si mulţi alţii din 
elita noastră culturală, deloc providenţiali, 
fără destin, despre vocaţia cărora nu au 
ce scrie cronicile. Laurenţiu Ulici a fost şi 
rămâne un cărturar din stirpea celor, puţini 
în fiecare cultură, al căror blazon este eru-
diţia. Un om care a slujit ascetic cititul şi 
a scris, parcimonios, numai cărţi de raftul 
întâi. Cam acum era la vârsta înţelepciunii, 
între amiază şi amurg, când se şlefuiesc 
cristalele, mărgă ritarele de preţ. Orizontul 
său cultural este european, aşa ni se des-
coperă în “paradigma” celor săvârşite pe 
plan critic-pedagogic-civic, şi cu acces la 
universalitate, dacă e să privim acumulă-
rile sale livreşti şi exprimările sale savante 
despre şi peste autorii şi operele din curţile 
râvnitului Nobel. Ulici a ştiut că me nirea 
lui, în literatură şi în societate constă în a 
“consemna starea tot mai clinică a lumii” 
(Al. Cistelecan), mereu însoţit de convinge-
rea că “conştiinţa este un fel de obraz care 
roşeşte în locul nostru” după o spunere din 
O. Wilde, când “răul s-a industrializat” (I. 
Buduca) şi-s tot mai puţin, in specie pe calc 

remember



100
pagina

REVISTA FEED BACK                                                              nr. 1-2/ ianuarie-februarie 2014 

remember

de dispariţie, acei care ard în “artă pentru a 
nu muri din cauza adevărului”, după cum 
credea Nietzsche...

Personal am de la ilustrul bărbat 
Laurenţiu Ulici, în afară de câteva umbre pe 
cartonul unor fotografii şi amintirile urzite 
în preajma sa, o dedicaţie scurtă, una: “Lui 
Constantin Hrehor, care vine, vine, vine.... 
omagiul lui L. Ulici”, scrisă pe volumul I 
din Nobil contra Nobel, în octombrie 1988. 
Destul, semnificativ. Şi... profetic.

Mă tem că entuziasmul, patosul cu 
care “poleim” atât de cu îmbelşugare şi, 
poate chiar cu inconştientă ipocrizie pe 
corifeii noştri, în zilele apropiate de clipa 
lor fatală, face parte dintr-o retorică goală, 
din fragilitatea gesticii noastre inundate de 
fiorul propriei efemerităţi. Greu de cântă-
rit cu câtă îndurerare se vorbeşte despre 
Novalis, Trakl, Rilke, Eminescu, Nichita, 
Sorescu, Turcea, Ciobanu, Baltag ori Ioan 
Alexandru, ori despre marii critici.

Mi se parc tragic a dispărea şi mai 
tragic a rămâne monument, fie catedra-
lă, muzeu, efigie sau statuie. Monument 
cu inscripţii şterse, cu numele înghiţit de 
cocleala timpului, impozant, semeţ, cu pri-
virea peste cele din jur, popas păsărilor, 
mângâiat de ploi şi ninsori, biciuit de ploi 
şi de indiferenţa celor care vin şi trec, şi 
trec. Soarta, cinică întotdeauna, aşa-l va 
acoperi şi pe umanistul acestui sfârşit de 
mileniu, pe Laurenţiu Ulici, pentru care 
Istoria literaturii române are numai două 
epoci: până la Odă în metru antic şi după 
Odă în metru antic.

Laurenţiu Ulici a plecat grăbit pe-o 
arcă a somnului, să-şi ajungă generaţia din 
urmă, să se aşeze la sfat de carte cu ai săi, 
intrând glo rios şi tânăr în orbitorul corpus 
hipercubicus, mistuit de frumuseţea hyperi-
onică a Logosului.

Constantin HREHOR

Laurenţiu Ulici, Cristian Livescu, Daniel Corbu şi Varujan Vosganian (Piatra Neamţ, 1995)
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S-a născut la data de 21 octombrie 1971, în Pipirig, judeţul Neamţ. Studiile pri-
mare şi gimnaziale le-a urmat în localitatea natală, apoi a absolvit Liceul Industrial nr. 6 
„Calistrat Hogaş” - profil filologie-istorie din Piatra Neamţ. Între anii 1991-1995 a urmat 
Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, secţia română-franceză. A fost 
profesoară de limba şi literatura română la Liceul Teoretic „O. Goga” din Huedin, în 
perioada 1996-2013. Preocupată de perfecţionare, în anul 2010 a obţinut titlul de doctor 
în filologie, cu teza „Viaţa lui Marin Preda”.

În plan literar, între anii 1983-1999, a obţinut 20 de premii la diverse concursuri 
de poezie şi a publicat patru volume de poezii: „Lecţiile de pian ale profetului” (Ed. 
Junimea, Iaşi, redactor Daniel Corbu, 2000), „La uşa cuvântului” (2001), „Luceferi vaga-
bonzi” (2004) şi „Lacrimile clovnului” (2006). 

Versurile şi articolele sale se regăsesc în mai multe reviste de cultură, fiind inclu-
să în şapte antologii literare între anii 2000-2012. A făcut parte din redacţiile revistelor 
„Glasul” şi „Claviaturi” (supliment al revistei Tribuna).

RODICA 
POTOCEANU MATIŞ 

(1971-2013)              

RODICA 
POTOCEANU MATIŞ 

(1971-2013)              

PEREGRIN ÎN DEŞERTURI

Am iubit în ascuns
un şoarece de bibliotecă
cu mustăţi şi voce de catifea.
Şedea până târziu cu mine
ascuns între mormanele de iluzii 
stivuite în pripă de mâini grăbite.
Devora cu patimă la-ntâmplare
pasaje întregi din Aristotel,
din Kafka sau Eminescu.
Nu-i văzusem chipul decât în treacăt
răsfrânt într-un ciob de oglindă.
Am iubit apoi un înger trist
călătorind mereu spre apus
cu aceeaşi carte imensă sub braţ. 
Nu-mi mai găseam slovele
totul începea să se prefacă

in memoriam
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în imense fâşii albe
pe care se odihneau pescăruşii obosiţi.
Am învăţat să pictez atunci:
culorile se amestecau în surdină
inocente ca o zi de duminică
Nimic nu mai era ca la-nceput -
chipul mumelor fusese uitat
mai răzbătea până la mine
doar într-o limbă veche, ciudată.

Nu mai inventez demult nici o poveste
mă las zi de zi inventată
de tăcerile tale
clădite anapoda.
Nici o fereastră nu răzbună acum
întunericul nopţilor.
 

PIERDUT ÎN CUVÂNT

Tot astfel începeau lecţiile despre uitare
intrai în poem cu braţe flămânde
te-ntâlneai acolo cu prietenii
nu-i mai mirau de mult timp zăpezile
pe care le duceai în spate
nici  ochii ce începeau să semene
pietrelor sfărâmate de ape
vă hrăneaţi ca nişte lupi hămesiţi
cu bucăţi sfâşiate din noapte
cu hoiturile stelelor prea des invocate -
nimeni nu mai credea în ele
vă fabricaţi iluzii din cartoane vopsite
cu cântece de privighetori
vă luaţi în derâdere frumuseţea
până când grăbită
intra pe uşă
îndoiala
răsărind ştirbă din oglinzile sparte
ale amintirii - târziu de tot
începea să vă povestească că bătrâna
uitase de aşteptări întregi
să-şi plămădească mirarea
din faldurile dimineţilor târzii.

Pe uşa bisericii tronează un anunţ scris
cu litere de-o şchioapă:
veniţi mai târziu
au obosit până şi sfinţii
să tot audă aceeaşi poveste netoată.

INTRAREA ÎN FLĂCĂRILE 
NOPŢILOR

Nimic nu mai e de vânzare astăzi -
îţi spune poştaşul zâmbind cam nătâng
chinuindu-se să-şi lege în grabă afurisitele 
de şireturi
(pantofii scâlciaţi nu-i mai înţelegeau nedu-
meririle
şi de ce-şi tot măcina între dinţi liniştea lui 
absolută).
E închis. Da, e închis. Mergeţi mai departe.
Toţi au primit deja răvaşe galbene, roz, 
tuciurii
legate cu sfori asortate
toţi au sfârşit prin a invoca
ciudatul dar al oamenilor de a păşi pe 
sârme imaginare.

N-a rămas decât să scrii despre bucuria
zilei de vineri
când dimineaţa se poticneşte cu graţie
de meduze
în hârtoapele nopţii -
triste acum poveştile clovnului.

Iată fâşii-fâşii din surâsurile voastre
stau frumos pe tarabe
Luaţi-le sunt mai ieftine azi
facem importante reduceri la sentimentele 
perimate de-un secol
de când le tot fardaţi dis-de-dimineaţă
să arate bine în vitrinele oraşului
în care nimeni
nu se mai stinge de dorul 
poetului.

VINE ŞI ZIUA ACEEA

Te-ai născut fără glas într-o marţi
macii striviţi pe marginea drumului de ţară
zăboveau doar în poveştile tale
Nimic esenţial nu se-ntâmplase în ziua aceea:
un copac căzuse cu zgomot pe cărare
un piţigoi se stinsese
de dorul libertăţii
pe ziduri aceleaşi afişe murdare.

in memoriam
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N-ai mai aşteptat -
gustul ridicol al înlănţuirii toamnelor
stârnea nedumerirea străinului.
Ai zăbovit câteva zile în mările somnului
ai ascultat tăcut poveştile cu sirene
ai citit despre pustiul deşertului
şi ai plecat.
Era duminică
pe cerul scorojit întunericul ţesea hăţişuri 
alături păşea grăbit cavalerul tristei figuri
iluziile voastre colorate violent
nu-l mai intrigau 
pe cerşetorul obosit de la răscruce.
Ai tăcut, ai călătorit, ai vegheat.
Târziu de tot ai ajuns pe ţărmul pustiu
haina tăcerii zăcea ştirbă în pagina albă.

Iar ai întârziat:
unde să-ţi mai ascund acum frica ta neroadă?
 

DE NEÎNŢELES

Atât de simplu s-ar fi întâmplat totul!...
ţi-aş fi spus totul dintr-o suflare
fără să-ţi văd ochii ca două ape
(una răsărind din lumină
cealaltă din tăcere)

Aş fi alergat apoi
străină în mările somnului
să nu văd cum clădeşti în spate
imenşii munţi de cenuşă
Da, ţi-aş fi spus cum tăceam în doi
în acest poem
cu tâmplele rezemate de cioburi de stele
(cine mi-a risipit iarăşi răvaşele
în cele patru vânturi?)
Da, cred în fericirea asta simplă -
asemeni norilor nătângi, somnoroşi -
de a te şti acolo scriind poeme
de adormit privighetorile triste,
de a-ţi citi gândurile îmbrăcate sumar -
zeiţe care tămăduiesc rănile trupului…
Dar frica îmi intră adânc în carne
asemeni unei ierni ostenite
(Vocea aceea nu mai tace odată:
nu mai urcă nimeni în acest tren
rămâi acolo visează aşteaptă

hrăneşte-te cu speranţele tale stridente)
Atât de simple erau lucrurile
încât atunci când le luam de mână
se făceau uitare

ACOLO AM AUZIT ULTIMA DATĂ 
PLOAIA DANSÂND

Triste şedeau azi cărţile pe masă
De nicăieri  îşi iţeau grăbite capetele
nostalgiile albastre
Tăcute, hrăpăreţe
Apostrofându-mă cu înverşunare:
De ce-ai răscolit iar apele neîncepute?

Unde ţi-ai mai zăvorât ieri teama 
de a vorbi?
 
Atât ţi-a rămas azi:
doar uşile interzise
cărările pe care te rătăceai în copilărie
căutând intrarea în munte
nesecatele amăgiri
copacii îngheţaţi în faţa casei
luminile bizare ale amurgului

Tăcute acum cuvintele pe care nu ţi le-am 
spus
Grăbită să ajung niciunde.
 

UNDE EŞTI?

Te-am căutat şi azi pe hartă:
Hăţişurile minţii cu gurile hulpave mă 
aruncă
Necontenit înapoi
Toate punţile îmi sunt interzise
 
Călătoresc stingheră doar pe potecile
Înţesate de spini
La nesfârşit ajung pe acelaşi ţărm
Pustiu -
Straiele Penelopei uitate
vândute la obiecte perimate

Rămâne mereu cu mine dorul:
Cu un ochi râde
Cu celălalt plânge.

in memoriam



104
pagina

REVISTA FEED BACK                                                              nr. 1-2/ ianuarie-februarie 2014 

Autonumindu-se, cu un orgoliu frumos, nevi-
clenit, ultimul costoboc cu versu-n glas, iubitor crâncen 
de Rilke, Trakl, dar şi de mai apropiaţii de tehnicile 
postmoderniste, Ezra Pound, Ginsberg şi Borges, 
cultivator de prietenii durabile şi nepăguboase, 
sponsor spiritual inatacabil, dedicat unui manage-
riat cultural pe care puţini oameni ai scrisului de la 
noi şi l-ar asuma (fondator al remarcabilei reviste 
„Poesis” şi al Festivalului internaţional „Frontiera 
Poesis”, precum şi al atâtor manifestări care îmbogă-
ţesc spiritual nordul sătmărean, George Vulturescu 
s-a fixat în literatura română a ultimelor decenii ca 
poet neo-expresionist de mare forţă, cu uimitoare 
exortaţii în sfera lirismului vizionar.

Deşi debuta în revistă încă din 1973 („Familia”, 
cu o prezentare entuziastă a lui St. Aug. Doinaş), 
deşi prezent în Caietul debutanţilor (Ed. Albatros) 
în 1979, prima carte de poeme (Frontiera dintre 
cuvinte, Ed. Litera) îi apărea lui George Vulturescu 
în 1988, la 37 de ani. O carte bine primită de critică, 
înfăţişând un poet de o cuceritoare maturitate şi 
conştiinţă a scrisului. Dar, nezgomotos şi nespecta-
culos în sensul unor experimente exhibiţioniste ale 
combatanţilor optzecişti (fie ei poeţi autentici sau 

GEORGE VULTURESCU POEMUL ESEISTIC, 

SCRISUL AGONIC ŞI EXORCISMUL BINE SEMNIFICAT

GEORGE 
VULTURESCU
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doar vajnici îngroşători de rânduri!), care, 
aflaţi la a treia sau a patra carte, consumaseră 
până în 1988 mare parte din muniţie, George 
Vulturescu n-a făcut vâlvă cu „Frontiera 
dintre cuvinte”. A reuşit în schimb să-şi 
impună obsesiile lirice, să-şi augmenteze uni-
versul poeziei sale cu fiecare dintre cele nouă 
cărţi care au urmat debutului: Poeme din 
Ev-Mediul odăii (Ed. Litera, 1991), Oraşul 
de sub varul pereţilor (Casa de Editură 
Panteon, 1995), Tratat despre ochiul orb 
(Ed. Libra, 1996), Femeia din Ev-Mediul 
odăii (Ed. Helicon, 1996), Gheara literei, 
(Ed. Libra, 1998), Scrisul agonic (Ed. Axa, 
1999), Nord, şi dincolo de Nord, (Ed. Dacia, 
2001), Stânci nupţiale (Ed. Princeps Edit, 
2003), Monograme pe pietrele nordului (Ed. 
Limes, 2005), Orb prin Nord (Ed. Paralela 45, 
2009). 

Trei sunt aspectele prin care se poate 
aborda poezia de până acum a lui George 
Vulturescu:

1. aspectul eseistic al liricii sale, poetica, 
avatarurile eului profund – anxietatea şi 
reflexele agonice, livrescul şi exorcismul bine 
semnificat;

2. elementele şi simbolurile obsesive; 
3. arta revelaţiei şi vizionarismul poetic. 

Să urmărim, aşadar, aceste trei aspec-
te care dau seamă de universul unei poezii 
deloc antilirice, din care nu lipseşte senti-
mentul şi nici acel idealism primar caracteris-
tic poeţilor adevăraţi.

De semnalat, mai întâi, forţa eseistică şi 
caracterul programatic al majorităţii textelor 
poetului, care se consideră un „donator ono-
rific pentru viaţa poemului”. 

Cultivând aforismul liric, poemele lui 
Vulturescu (excludem metoda considerării 
cronologice a cărţilor şi poemelor) cuprind 
câteva sute de definiţii lirice ale poeziei, poe-
tului, cuvântului. Poetul e convins că „Poezia 
este o coridă. Cineva moare în ea. Cineva este 
dus cu targa”. Uneori el vede poemul „ca o 
ambulanţă la poartă”, care „vrea omul înlă-
untrul său”, alteori spune: „În orice poem sunt 
/ cuvinte-vampir care ne sug sângele / pentru a 
putea rezista la lumina zilei”. Sau: „un poem 
ne lasă liberi / dacă ne confiscă tot ce avem”. 
Asemenea regelui Midas, la Vulturescu totul 
se preface în poem: „Întind mâna. Nu-i nimeni 
decât pagina: aburea precum vita în jug”. Până 
şi câmpia îi apare poetului ca o „pagină 
rebelă”, pe care trebuie s-o umple, pentru 
că, aşa cum mărturiseşte, „dincolo de verbele 
poemului e sclavia”, iar scriind, „omul face mai 
mult decât poate cuprinde divinul”. Poemele lui 

George Vulturescu sunt pline de exoraţii în 
faţa cuvântului. Cuvântul e căutat, amuşinat, 
i se simte apropierea, dar nu vine, sau vine 
cel nepotrivit, slăbănog, fără forţă. Sau vin 
atâtea cuvinte, dar nu vine verbul.

George Vulturescu reuşeşte să ne facă 
participanţi la aceste căutări, convingândune 
că într-adevăr cuvintele sunt cumplite şi tero-
rizante atelaje spre transfigurativ şi viziune. 
„Acum când scriu – spune poetul – simt cuvân-
tul ca pe o cârjă”. Şi mai spune, în Tratat des-
pre ochiul orb: „Orice cuvânt e stihial. Tremur 
pentru cititorul târziu: / dacă a luat versul meu 
drept o cale? / dacă genunchii lui se vor prăbuşi 
dincolo de zidul paginii?”

Actul scrisului, la care poetul ne face 
părtaşi, e provocator de stări agonice şi exta-
ze, precum şi a unei revolte a interiorităţii 
profunde, dar e în acelaşi timp un act de luci-
ditate şi responsabilitate. Iată câteva exem-
ple: „Te strâng în braţe şi ştiu că-s scrise / toate-n 
cărţi. Oare dragostea nu-i / decât o artă pentru 
artă? Poemul / nu trebuie să fie cămaşa de forţă / 
a vieţii”. „Când toate cărţile sunt scrise / eşti liber 
să scrii orice”. „Cu fiecare poem beau mai multă 
moarte”. „Nu mai sunt eu în timp ce scriu / cel 
care a început acest poem înnoptează pe drumuri / 
undeva a rămas copilul / altundeva pândeşte băr-
batul / cineva mă priveşte ca şi cum m-ar sfâşia 
în două / pleacă de lângă mine cuvântule solzos / 
între cer şi pământ mă sfâşie o privire piezişă // cel 
care scrie acum / nu mai este şi cel care va citi”.

Exacerbându-şi sentimentul anxietăţii, 
cochetând la nesfârşit cu acelaşi spleen al 
poetului maudit, George Vulturescu se auto-
proclamă, într-unul din textele ultimei cărţi 
Gheara literei, poetul scrisului agonic. Este 
acesta şi un autoportret exemplar al unui 
neobosit căutător de mărgăritare lirice: „Sunt 
poetul scrisului agonic. Prin stepa/ textelor, lup 
singuratec poemul meu/ adulmecă osul sacru…// 
Primul cuvânt e picătura de sânge. Mirosul/ ei 
atrage pe celelalte: haite foşgăie-n / jur. Te aperi 
scriind. Forţa oarbă a/ scrisului le ţine la distan-
ţă.// Dacă le desparţi – cuvânt cu/ cuvânt: ce câini 
jigăriţi, ce costelivi, / sună ca şi cutiile goale, oale 
de noapte, saci deşertaţi.// Poemul e forţa: e haita / 
care sare şi sfâşie beregata nopţii – / hrana noastră 
pentru viscerele spaimei/ de mâine”. Dar cine e 
poetul? Văzut din social, imaginea lui e asta: 
„Mă afund pe străzi printre tarabe şi terase/ E un 
cabotin mă arată unul. Ne fraiereşte cu/ aripile 
sale de carton”. Şi o altă imagine a poetului, la 
sfârşit de mileniu, surprinsă de poetul însuşi: 
“Ştiu interdicţia: nu scriu într-o odaie/ plătită de 
ducii de Medici; nu sunt/ angajatul vreunui tea-
tru elisabetan./ Istoria a îmbrâncit poetul în stra-
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dă:/ descântătorul, taumaturgul regilor, tribunul/ 
e un biet socotitor al conservelor de pe/ maidane, 
al reclamelor, staţiilor de tramvai./ Nimic de tres-
tie, nimic din viscerele/ mineralelor, nimic din 
dospirea mlaştinilor, nimic din urgia cerurilor din 
paginile/ noastre. Totul e înşiruit ca într-un lung/ 
bazar: cumulativul în locul fragilului,/ uniformul 
în locul anormalului,/ minuţiozitatea în locul 
extazului, informaţia/ în locul iluminării. Rămâi 
în Eden,/ Rimbaud, nu te mai întoarce!”

Se poate vorbi în cazul lui George 
Vulturescu de un exorcism al morţii, al fricii 
viscerale de Neant. Spune poetul: „Cu fie-
care rând de cerneală, cu fiecare poem / întârzii 
expansiunea nopţii”. Dar poate poezia să ne 
apere de moarte? Cui îi e frică / de moarte nu va 
putea scrie / scrisul o atinge, este atât de aproape 
de ea / încât ura poate deveni iubire”, spune el 
în Tensiunea detaliului (IV). Şi tot în acest 
sens, să cităm un fragment din excelentul 
poem Mărul de aur: „ţintuieşte-ţi fotografiile 
pe pereţi / tencuieşte cu ele găurile dintre cărămizi 
/ adună-le din excursii, multiplicăle, / împresoa-
ră-te cu ele, îngroaşă zidul / dintre tine şi moarte 
// Atârnă-ţi paginile cu poeme în / cuie, pe pereţi, 
căptuşeşte-ţi odaia!”

Poezia lui George Vulturescu se sprijină 
pe osatura unor elemente şi a unor simboluri 
cu reveniri obsesive, care dau viaţă şi înţeles 
universului său liric. Apar astfel: cuvântul 
(ne-am referit deja la această poetică şi poie-
tică a cuvântului), fotografiile, camera, podul, 
corbul rotitor, ochiul orb, oglinda, cartea, privirea, 
cafeneaua, absintul, umbra, îngerul, celălalt, voci-
le. Amator de scenarii lirice, printr-o tehnică 
irefutabilă, George Vulturescu concepe lungi 

poeme dramatice, populate de multe voci-per-
sonaje misterioase, simbolice: Timotei, Teodor, 
Ioan, Ioachim, Daniel, Varlaam, Străinul etc.

Ar fi interesant să încercăm interpre-
tări şi exemplificări pentru fiecare dintre 
aceste simboluri care dau forţă poeziei lui 
Vulturescu. Ne vom opri doar la cele mai 
frecvente, mai originalizate prin viziune: 
Celălalt, podul, cartea şi ochiul orb. Celălalt (je 
est un autre – Rimbaud), în hipostazierile sale, 
a devenit deja un loc comun în toată poezia 
modernistă de vreo sută cincizeci de ani 
încoace. George Vulturescu ştie: „nu pot jus-
tifica astfel pagina goală/ decât privindu-mă 
din afară, ca pe un altul”. Şi mai ştie că „pri-
virea îl descoperă pe celălalt/ viziunea pe tine 
însuţi” şi că „nu poţi scăpa dintr-un poem 
decât trădându-l pe cel care scrie”. Într-un alt 
sens, Celălalt poate veni şi pe pod, podul fiind 
legătura cu lumea, comunicarea cu Celălalt: 
„Nu e important să fii pe pod/ ci să vină din 
sensul opus/ celălalt cavaler al Ordinului 
Nopţii” (Celălalt, pe pod). Privirea, apropi-
ată de toate sensurile şi conotaţiile posibile, 
este copleşitor prezentă în textele poetului 
sătmărean, de aceea ne arătăm de acord cu 
remarca lui Romul Munteanu, după care 
George Vulturescu a rămas partizanul fidel 
al poeziei privirii. El vorbeşte îndelung despre 
„privirea de acizi care descărnează trupurile/ pri-
virea care înlănţuie ca şi lianele/ care se depune 
pe lucruri ca o rugină/ care se deşiră uneori ca o 
plasă/ privirea cu gheare agăţându-se de orice”. 
Până şi poezia e, pentru George Vulturescu, „o 
privire care se plimbă pe trupul morţii”. Pornind 
de aici, poetul încearcă să facă din Ochiul orb 
simbol, labirint al lumii, „concept metafizic 
al fricii că nu există niciodată un dincolo, că 
din întinderea deşertului nu va apărea celă-
lalt, că sub perdea nu se află fereastra”. „Nu-i 
nimic în Ochiul Orb – zice poetul – ci o oboseală 
cumplită, o sfârşeală/ a privirii care rămâne agă-
ţată, reptilă, / târâtă printre obiecte”. Ochiul orb, 
nedespărţit este, până la urmă, „ombilicul din-
tre scrisul meu şi neant”. Totul se consumă în 
scris, în cuvinte potrivite, în lupta cu himere 
multicolore, în poem („o bulboană, o vân-
turătoare, o meliţă este poemul la răscrucea 
nopţii”), în carte. De altfel, tot ce rămâne sunt 
cărţi care hrănesc alte cărţi: „Din stârvul căr-
ţilor s-au hrănit alte/ cărţi: totul e jumulit / sub 
linţoliile tratatelor / scheletul vidului. Scuip pe el! 
Surd şi mut/ sub opacitatea cerului / dănţui / ca şi 
grohotişurile pornite la vale”. (Sărac dănţui pe 
cuvinte sărace).

Locul de desfăşurare a scenariilor lirice 
ale lui George Vulturescu este oraşul cu stră-
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zile, cafenelele, odăile, podurile, tur-
nul, zidul cu ceas. Am putea vorbi 
de o adevărată dialectică a străzilor, 
demnă de urmărit în toate cărţile. 
„Uneori – spune poetul – toate străzile 
noastre se termină în ochii unei femei”. 
Sau: „Dacă v-aş putea oferi în loc de 
cuvinte/ străzi / pe care să intraţi într-
un oraş desăvârşit // vorbesc însă dintr-o 
odaie închiriată sprijinit pe / două ade-
văruri care vă privesc îndeaproape: / pâi-
nea şi trupul femeii/ pâinea se-mparte cu 
primul străin dacă eşti Marc Aureliu / 
femeia numai cu singurătatea / dar am o 
fereastră ca Heidegger Dassein-ul: dacă 
cerul poate oglindi într-un strop de rouă 
/ fereastra mea îmi poate uita toată fiinţa 
trăită” (Alte schiţe ale lui Vitruviu). 
Citadinismul, importantă dimensiu-
ne a poeziei sale, nu diferă de cel al 
congenerilor săi(Traian T. Coşovei, 
Ion Mureşan, Lucian Vasiliu), doar 
că poetul este neostenit în căutarea 
cuvântului frust, aspru până la agre-
sivitate, percutant, dar şi a viziunilor, 
pentru că altfel, „când lipseşte demiur-
gia se vede doar ingineria poemului”.

Ultimele patru cărţi publica-
te de George Vulturescu, Nord şi 
dincolo de Nord, Stânci nupţiale, 
Monografie pe pietrele nordului, 
Linie pură - cuţitul, fondează o ade-
vărată mitologie a Nordului, ţesută 
pe îmbinarea lumii rurale, străvechi 
şi cea urbană, adică “oraşul poeţilor 
canonici/ unde mărşăluiesc rinoceri şi 
avocaţi/ prin pulberea de adevăruri”. Ea 
are la bază îmbinarea sălbaticului cu 
livrescul, o benefică intertextualita-
te întreţinută ca în tragedia antică, 
de voci (metafizice sau pozitiviste) 
peste care, în acest ţinut plin de 
fulgere ale nordului, tronează orbul 
Row şi înţeleptul Achim. 

Mallarméan în căutări, expresi-
onist în rezolvările ideatice şi struc-
turale ale poemului, scriind o poezie 
plină de referinţe culturale, de aluzii 
livreşti, George Vulturescu revigo-
rează, la nivelul limbajului, al sin-
cerităţii discursului, al respingerii 
epidermicului şi al unei retorici ori-
ginale,  ce-l personalizează, lirismul 
în cheie clasică, metafizică, dându-i 
rezonanţe postmoderniste.

Daniel CORBU

O pâine săracă pentru privirea de 
peste umăr a zeului

Nimeni nu vede mai bine decât vulturul de pe
Pietrele Nordului. Prezenţa noastră în peisaj nu
înseamnă nimic: mai important este iepurele şi 
broasca şi şarpele asupra cărora se şi repede să le 
înşface.

Smintit, urc iar, ca şi cel de ieri, smintitul, 
primul om care a urcat pe Pietrele Nordului.
Aud vocea lui Moş Achim:
„Nu să vezi celălalt versant, ci să umpli golul dintre 
ei:
când ochii ţi se împotmolesc în zare ca nişte găleţi în
nămol, când privirea a devenit gheară şi 
lunecă pe diamantul orizontului precum mâna 
flămândului care rupe pâinea şi nu mai are 
putere să ridice dumicatul spre gură…”

E în pericol
cel care stă şi aşteaptă fulgerele în locul nostru 
pe Pietrele Nordului
unde Zeii ne aduceau tăbliţe cu litere
care se coceau imediat ce le priveam
ca nişte cireşe arse de brumă

Row, orbul de lângă mine îşi aminteşte:
— Când am văzut prima dată fulgerul am simţit
cum încep să-mi crească solzi de reptilă pe
ochi: bradul despicat se aprinse, se arcui cu
zvâcnet şi se prăbuşi în faţa mea…
Ştiu legătura, îi spun, orbul vindecat la
Bethsaida a strigat aceste cuvinte: „Văd oameni
umblând, îi văd ca pe nişte copaci…” 

E în pericol cel care aşteaptă fulgerele
pe Pietrele Nordului

Cu picioarele în lutul literei
smintit şi poetul din camera unui bloc
sordid din Sătmar
care nu evită privirea zeului de peste umăr
şi lasă pentru ea spaţii goale ca în teatrul lui
Brook unde Horatio întreabă: „Cine-i acolo?”

e nevoie de un corp în teatru, Daniel, 
de corpul actorului
smintit las în acest gol corpul literei
o pâine săracă pentru privirea de peste umăr a zeului
care muşcă şi tace
muşcă şi tace
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lutul trebuie amestecat cu salivă
corpul literei nu se poate urca la cer
dacă e scris cu mână de lut

E în pericol
cel care stă şi aşteaptă fulgerele în locul nostru 
pe Pietrele Nordului

— Privirea nu e o scară, ne spune în crâşma lui Humă
moşul Achim. Ea nu ne poate trece dintr-o parte în
alta a versanţilor… O dată pe an pietrele dislocate
de rădăcinile arborilor, sfărmate de geruri, 
spulberate de vijelii urcă înapoi spre locul lor de 
pe versanţi şi întreabă exarhii muntelui:
„Animalul îl sfâşie pe animal, omul îl îngroapă
pe om. Nimeni nu îngroapă pietrele… Cât de smintit
trăieşte omul deasupra pietrelor ca să ne poată accepta
ca lespede de mormânt?”

Smintit şi Row, orbul care-mi spune:
Fulgerul nu scrie nicio literă pentru tine.
Buclele lui îngheaţă litera, o umplu de solzi.
Duhoarea ei se retrage în hrube, în scorburi şi
cloceşte ouă viermănoase.
Puii bat deja cu ciocul în coajă.
Smintitule, vei zbura cu aripa lor…

Ditirambi. Pe Pietrele Nordului

 
I

Acolo unde oglinzile încetează să ne 
mai multiplice chipul şi iau foc 
acolo unde nu apare decât strigătul meu 
cu degete îngheţate pipăindu-ţi faţa 
(de partea „iraţionalului“ nu „de partea blestemată“) 
e strigătul
el trece din literă în literă 
legând morţii de vii
poemul e un cuib 
unde trupul meu cu amintiri şi cu febre 
e un ou cald de care se apropie copita

 
II

Cu mâl mi-e umplută gura. Cu mâlul
scrâşnetelor, rugăciunilor. 
O bulboană mi-e gura prin care 

portrete critice
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îmi curge mâlul creierului până rămâne 
o albie goală 
pe fundul ei ochii ca nişte peşti scoşi 
din apă se îneacă privindu-Te

 
III

Nici nu vii spre mine, Doamne, nici nu Te 
îndepărtezi. Te scufunzi în tine cu fiecare strigăt 
al meu ca şi cum aş săpa cu strigătul în 
trupul Tău şi nu dau nici de un fir de apă 
în care să-mi înec memoria în memoria Ta

 
IV

Şi pe unde trec mă depun în oglinzi ca un mâl 
pe maluri de albii 
oglinzile ochilor Tăi care ne deosebesc de lucruri 
şi în cărţi se depune doar mâlul literelor 
pentru că gura Ta nu le cheamă-n Cuvânt 
e o baltă bâhlită creierul din care tocmai ai ieşit 
din care nu poţi ieşi 
pe luciul ei nu vin lebede şi nici pescăruşi 
numai gheaţa privirii Tale 
numai pe gheaţa febrei mele aluneci Tu 
ca un copil pe râu 
înecat sub sloiurile spaimei mele

 
V

Nici în biblii nu mai e nicio literă 
precum un câmp înnămolit în care au putrezit 
toţi bulbii seminţelor 
sub litere nu mai e decât cenuşă 
cu pielea arsă trecem 
cu limba arsă 
cu care nu Te puteam striga
Asta am să-Ţi spun 
asta suntem: sub literele din biblii sunt 
muşuroaie de lut 
un clopot de lut ne sunt literele 
de cenuşă 
vântul o împrăştie, o duce spre 
ochiul Tău gol 
în care reaprinzi literă cu literă 
numele cu care ne chemi

portrete critice
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Nervi de tavernă cu înger
O literă obscură, secundară
în versul abia terminat
mi se ivi înainte
zguduindu-mi pagina ca o pojghiţă de gheaţă:
„Vreau să mă duci la Bibliotecă,
să văd cărţile cu poeme...”

M-am dus la Bibliotecă şi mi-am aşezat
hârtiile cu versul început la masa mea
obişnuită. Am răsfoit pagini, mi-am
desfătat ochii cu gravuri şi cromolitografii,
am ieşit să fumez pe trepte, în vânt,
am băut o cafea şi m-am întors în sală.
„Bibliotecile sunt un bordel, mi-a zis
litera ciufută. Cărţile sunt jgheaburi mizere
prin care se scurg zoaiele unui veac spre
alt veac...”
Părea că tremură, că-i clănţăne măruntaiele
minereului ei de literă obscură, părea că-i
este frig şi mă rugă: „Du-mă la o crâşmă...”

Am cerut două pahare la barul din
colţ: unul mi l-am aşezat în faţă,
celălalt deasupra paginii cu versul
abia terminat. „Pentru cine două pahare,
râse Aniţa, crâşmăriţa, unul e pentru mine?”
Nu i-am putut răspunde fiindcă s-a apropiat
de mine Row, orbul. S-a aşezat nepoftit,
ca de obicei, şi punând mâinile peste paginile
mele sorbi încet din pahar:
„Unii poeţi rămân lângă litere obscure,
precum sub ramurile unor leandri cu
miros înşelător...”

Nu ştiu când a plecat Row, dar într-o
vreme am simţit o mâzgă cenuşie în
jur, literele versului meu se ridicau de
pe pagină ca o duhoare: tot nepoftit s-a
aşezat la masă şi îngerul.

„La ce bun literele? N-aduc ele
decât fierea melancoliei? Nu sabotează
cu ea cetatea, cum am mai spus cu
gura lui Platon?”

Nu cere nici un pahar îngerul, dar
când se enervează îmi smulge poemul
şi-l înfăşoară ca pe un sul de
pe pereţii Mănăstirii Voroneţ. Am la el
zeci, sute de poeme.
„Într-o zi te voi chema să le semnezi,”
îmi aruncă peste umăr.

portrete critice
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portrete critice

Radu Florescu, Ioan Pintea, G. Vulturescu, Ion Mureşan, D. Corbu, 
Horia Gârbea, Dan-Silviu Boerescu (1995)

George Vulturescu, Doina Popa, Liviu Ioan Stoiciu, Horia Zilieru, Daniel Corbu, Iaşi, 2010
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biblioteca de poezie

PREVESTIRE

în limpezimi ce cauţi
o, nor ca trandafirul,
aprins urcându-ţi firul
dorit de auroră?

Cu ora-n altă oră
focul tău navighează;
te risipeşti în rază
şi astfel dai cuvânt:

Şi tu, tinere mândru
cu râset peste fire
al cărui vis – iubire
mormântul îţi ascund,

n-ai să mai vezi în preajmă
prieteni, ţară, lume;
lumina care scrum e
păli-vei zăvorând.

CASA DOICII MELE

Iar casa docil mele se aşează
mută-n faţa bisericii bătrâne;
în jos priveşte, gânditoare pază
de pe-o colină cu caprele stăpâne.

Oraşul popular unde născui
îmi apăru dintru-ale ei ferestre;
marea spre desfătare orişicui,
ogorul, oboselii dat ca zestre.

UMBERTO 
SABA
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Aici – îmi amintesc – prima fiinţă
a mea, în cimitir printre morminte,
copilă se juca, doar neştiinţă.

Lui Dumnezeu i se ruga senină;
seara-aducea spre mine voci, cuminte,
mirosul cinei nu-înceta să-mi vină.

SCRISOARE CĂTRE UN PRIETEN 
PIANIST

Elio, îţi aduci aminte timpul blând,
prietenia fraternă
ce ne unea jocul în curtea dând
către casa maternă?

Atâta veselie crescândă să răsune
trecea prin salt şi larmă
încât se arăta împrejur lume
la orice fereastră şi lucarnă,
până când, mută dojană, o lumină
strălucea în interioare,
şi din seara cu brume reci să vină
începea umbra, totul să coboare

Dar ades faţa ta rămânea gânditoare
la clavecinul răsunând
şi auzeam desfătătorul cânt,
angelica lucrare.

Degetele tale aduceau la minune
viaţă şi iubire,
se aprindea în mine-o viziune
de pace-n infinire.

Sau inima se umplea de-o stranie veste
adânc întristată.

Surâzând, o doamnă blondă se arată
către noi din clipele aceste,

o frumoasă doamnă ai cărei ani deja 
se îndreptau către seară, 
buna şi severă-şi ascundea 
lucrurile ce o îndurerară.

Era mama ta. Elio, o ai înainte
pe acea doamnă blondă lângă
somnul tău sau cu ochii din minte
o revezi tu încă?

Cum totul s-a schimbat! Cum viaţa toată
altfel, azi îmi apare!
Câte înfăţişări, ale visului purtătoare,
îmi lăsară, pierind, suflarea înfricoşată!

Câtă blândeţe, câtă inocenţă credinţă
a părăsit-o într-o clipă!
Aşa roză în cer a norului fiinţă
se împrăştie, se face risipă.

Pace are mama ta în cimitir.
Aproape luând din aceasta mângâiere
spre ea respectuos gândul mă cere;
iute apoi spre tine îl prefir,

spre tine ce neştiutelor drumuri dimprejur
le dai al sunetelor contur;
ca ziua să nu se stingă în toate.
în clavecin nu sunt abandonate.

Oh, de-aş putea lângă tine stând
să ştiu că liniştii veşnic m-am redat,
să reascult arpegii, fugi şi cânt,
din tine acel tril curat

de privighetoare. Aş fi despuiere
de a vieţii vină.
Neexperimentată de umana durere
copilăria să-mi revină.

Pentru tine aş retrăi acel timp blând,
prietenia fraternă
ce ne unea – ţi-aduci aminte? – jocul în 
curtea dând
către casa maternă.
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CANŢONETĂ

Eram singur pe al marii mal,
în azuriul marii natal,
şi mă gândeam iubire la tine,
îndepărtata sărbătoare.

Era în asfinţit, în lumi marine
se cobora astrul de aur;
din undă în undă un pârâu de aur
se vedea în acea fulgerare.

Dintre munţi în cer felia lunii
albă născu aproape;
se vedea peste ape
argintarea tremurătoare.

SONET DE PRIMĂVARĂ

Oraşe, ţări şi culmi de mai departe
surâd voios cu primăvara parte.
Sănătate-ntorc natale maluri.
De cânt totul e plin, câmpii şi valuri.

Singur aici, zadarnic de dorinţă,
exalt neînvăţatul, trufaş suflet;
vin seara-acasă cu abia răsuflet,
ziua de mâine parcă-i neştiinţă.

Acolo mă aşez pe albul pat
şi regândesc la vârsta ce-a plecat,
la dragostea ce-mi este nimicire.

Şi dacă-n umbră-aud glasul iubit
al maniei – lângă mine-i şi-a murit –
durerea-mi îndulcesc prin tânguire.

DE PE O COLINĂ

Era octombrie; ceasul vesperal,
inima-mi fu în blândeţe şi pace.
Poteca singuratică pe deal
după ţăran şi bou venea să calce.

Ajuns în vârf, zării-n fulger pieziş
Triestul cu biserici către mare;
şi-ntr-un boschet, ca purpurie floare
casa iubita pe celălalt povârniş.

Din dangăte-mi venea o rechemare,
pe când departe soarele coborât
făcea să ardă ferestrele atât,

de-un pin mă rezemai cu sacră stare,
un ram de jos din trunchi smulsei gemând,
dădui un nume, un drag nume prin vânt.

GLAUCO

Glauco, un copil cu blondă coamă,
în haina sa de marinar frumoasă,
cu ochi senin, cu veselie cheamă
şi-mi spune-n dialectul de acasă;

Umberto, de ce fără voioşie
îţi mistui viaţa, parcă ai ascunde
durere sau mister spuse doar ţie!?
De ce nu vii cu mine lângă unde

la marea ce-n azurul ei invită?
Care e gândul ce îl taci, de seară,
de noi îndepărtându-te-ntr-o clipă?

Tu nu ştii cât e viaţa de iubită
prieteniei ce o fugi, cum zboară
deasupra-mi vremea închipuind aripă.

AŞA MI-AM TRECUT ANI

Aşa mi-am trecut ani şi luni şi zile.
Din tinereţe-mi vreau doar o plăcere,
să ţes în taină înşelări copile,
un vis iubit ce plăsmuire cere.

Mă-amestec uneori cu încrezute
omeneşti lucruri. A lor nefericire
o am: nu griji de nepurtat de fire,
dar viaţa-n pierderi ţine să se mute.

biblioteca de poezie
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Din ele mă întorc lângă trândavă
pace din visuri lungi şi iar fatale,
pe dealuri ce blândeţii sunt adaos.

Văd marea, nesfârşirile de cale,
unde la umbra pomilor sub slavă
antică-i aflu inimii repaos.

ÎN SEARA DE DUMINICA 
PAŞTELUI

Singur, şi-n gând, de la plaja înceţii
paşii-mi întorc la casa-n depărtată.
E Pastele. Un clopot dă să bată
plângând din burg peste-ndărătul vieţii.

Aeru-i blând, linişte-i peste vânturi
crepusculare: o blândeţe-arcană
plouă din cer pe facerea umană,
patima-i arde mai fără avânturi.

Uitând, gândesc din nou la o poveste,
la Faust, în ceasul ăsta urimărit
de diavol sub câinească-nfăţişare.

Şi parcă l-aş vedea, în fără veste
frică, pe câmp, şi umbra s-a mărit
a nopţii, şi un cânt acolo moare.

SEARA
Acum albind în ceruri s-a născut
a lunii solitară coasă,
iar munţii, rând pe rând în urmă-i lasă
cireada risipită la păscut;

aşa de bun şi credincios pământul pare
în ora asta cucernică de Ave,
că amăgiri suave
pe suflet şi simţuri sunt stăpânitoare.
Şi iată soarta mi-o uit într-un adânc
mit ce-mi este iubire,
parca trăiesc la început de fire
când erau puţini oameni pe pământ;
în piept îmi coboară
cu raza din seară
austera faţă
a liniştii patriarhului străvechi.
Aşezat la uşa pioasei locuinţe
privea steaua născând încă o dată,
boii graşi, mieii cu lâna creaţă,
de flori şi fructe livada încărcată.

Supraumană dragoste se face
în mine, simt acea extatică pace
şi-mi înclin capul către mână sub boltă,
aproape-aştept a Domnului recoltă.

Traducere Miron KIROPOL

biblioteca de poezie
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meridianele prozei

M-am uitat la ceas, era vremea când 
Boda Červinka, frizerul, îşi încheia, de obi-
cei, mi cul său tur, de bună seamă a terminat 
cum părătura avantajoasă de zarzavaturi şi 
de bucuria acestui chilipir s-a mai oprit 
un pic în piaţă, la Svoboda, unde a tras 
două sute de grame de vermut şi a mâncat 
cincizeci de grame de salam unguresc, pe 
urmă a intrat la Grand unde, fără îndoială, 
s-a delectat cu o porţie mi că de gulaş şi cu 
trei halbe de bere Plzeň, şi, ca să-şi încheie 
micul tur, a mai făcut un po pas la droghe-
ria Mikolašky, şi aici, zăbovind la o discuţie 
prietenească, a sorbit trei cupe de coniac; 
dar nu-i exclus ca Boda să fi fost atât de 
bucuros de agonisirea celor două co roane 
la cumpărătura de zarzavaturi, încât să fi 
continuat cu aşa-numitul tur mare, cu alto 
cuvinte să mai fi făcut un mic popas La 
Prin ţul, la o cafeluţă neagră cu rom Jamaica 
ori ginal, ca apoi, să se mai oprească la 
bodega specială a firmei Louis Wantoch 
ca să bea la botu-calului un păhărel de 
vişinată, spre a pu ne astfel punctul fericit 
cumpărăturii avan tajoase de conopidă şi 
zarzavat de supă.

După ce Francin se duse în biroul său, 
că trănit şi neîmpăcat cu sine, am ieşit şon-
tâc-şontâc pe coridor, am scos bicicleta şi am 
pornit-o spre oraş – apăsam uşor pedala cu 
pi ciorul meu alb şi încă îndurerat, pe urmă 
însă, cu fiecare apăsare, glezna parcă s-ar 
fi fortificat... Am sprijinit bicicleta de zidul 
prăvăliei şi când m-am uitat înăuntru l-am 
zărit pe Boda moţâind într-un scaun tur-
nant... Am intrat în frizerie şi m-am aşezat 
pe un scaun alăturat. Boda îşi încheiase de 
bună seamă turul mare la firma Griotte, căci 
răzbea din el mirosul miezului de vişină.

 – Boda, zic eu.
– Ce... ce ? A, coniţa ? sări Boda de pe 

scaun, atât de speriat, încât apucă la iuţeală 
foarfeca si începu să păcăne cu ea.

Zic:
– Boda, aş vrea să-mi tai părul.

Boda se sperie şi mai tare.
– Cum aţi spus ? bolborosi el încurcat.
Zic:
– Aşa cum ai auzit Boda, vreu să-mi 

tunzi părul, aşa cum şi-l tunde Josefina 
Baker.

Boda îmi cântări părul în palmă şi, 
holbând ochii cât cepele, întrebă uluit:

– Această rămăşiţă a vechiului impe-
riu aus triac? Aşa ceva nu voi face nicioda-
tă!

Şi, rostind aceste cuvinte, Boda lăsă 
foar fecă din mână cu dispreţ şi se aşeză pe 
scaun cu braţele încrucişate la piept. În acest 
timp se uita pe fereastră şi făcea nazuri.

Zic:
– Domnule Boda, domnul doctor 

Gruntorad i-a tuns armăsarului coama şi 
i-a scurtat coa da; şi mi-a recomandat şi 
mie această tunsoare modernă din pricina 
mătreţei.

Dar Boda o ţinea morţiş pe a lui !
– Să tai părul ăsta, ar fi ca şi când aş 

scui pa anafura după sfânta împărtăşanie!
Zic :
– Boda, dacă vrei îţi semnez o declaraţie.
– Doar aşa, spuse Boda, grăbindu-se 

să a-ducă uneltele de scris; şi eu am scris 
pe o foaie de hârtie, aşa, ca înaintea unei 
operaţii grele că: de bună voie şi în deplină 
cunoştin ţă am acceptat să mi se taie părul 
de către dom nul Boda Červinka.

Şi după ce făcu vânt cu mâna, uscând 
astfel declaraţia, Boda împături cu grijă 
hârtia şi o vârî în portmoneul său, după 
care desfăcu o manta, mi-o strânse cu şnu-
rul sub bărbie, apoi îmi împinse capul îna-
inte şi, apucând foarfeca, stătu un timp pe 
gânduri – era momentul aidoma aceluia în 
care, sub cupola circului, un artist execută 
un număr periculos în răpăitul prelungit al 
tobei mici... si, din două mişcări fulgerătoa-
re, Boda îmi reteză pletele. Am simţit deo-
dată o asemenea uşurare, încât capul mi se 
lăsa în piept şi un curent uşor de aer începu 

Bohumil 
HRABAL

TĂIEREA 
PĂRULUI

Cehia
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să-mi mângâie ceafa goală.
Boda aşeză şuvoaiele de păr pe sca-

unul tur nant şi, apucând maşina, începu 
să-mi tundă cârceii şi perciunii, după care 
foarfeca lui prin se din nou să păcăne: şi 
în acest timp Boda făcea mereu câte un 
pas înapoi, uitându-se la capul meu ca un 
sculptor în plină activitate creatoare – apoi, 
cu aceeaşi concentrare, îşi vedea mai depar-
te de opera lui...

Când am vrut să ridic capul spre a mă 
privi pe furiş în oglindă, Boda îmi împinse 
bărbia între clavicule şi continuă să lucreze, 
iar eu am văzut cum în clipa aceea înce-
peau să-l treacă năduşelile, faţa îi lucea de 
transpiraţie şi răzbea din ea mirosul de rom 
Jamaica, de vişinată şi de coniac, învăluit 
de un norişor cu iz nu prea plăcut de bere; 
pe urmă începu să-şi săpunească pămătu-
ful urmărindu-mă în acest timp cu atenţie 
şi, ori de câte ori încercam să mă uit în 
oglindă, îmi apăsa capul în jos, dar eu am 
apucat să surprind pe chipul lui un zâmbet 
de bucurie ce trăda entuziasmul reu şitei, 
pe urmă îmi săpuni ceafa şi, cu briciul, îmi 
rase puful, după care îmi umezi părul şi, tot 
cu briciul, se apucă să-l fileze...

Deodată am simţit pe limbă un gust 
amar şi inima începu să-mi bată cu putere, 
să-mi spar gă pieptul, nu alta... acum, când 
era prea târziu, căci părul nu mai putea 
fi prins la loc... Îl vedeam pe Francin cum 
stă seara la biroul lui şi scrie în registre, 
cu peniţa redis numă rul trei, iniţialele câr-
ciumarilor şi în jurul fie cărei iniţiale dese-
nează cârceii învolburaţi ai părului meu 
vibrând în formă de liră... Îl ve deam pe 
Boda Červinka cum îi retează lui Francin 
mâinile de pe părul meu, cum îi taie pieptă-
nul cu fulgerări violete, căci de-acum încolo 
Francin n-o să-mi mai pieptene şi n-o să-mi 
mai dezmierde niciodată părul în ca mera 
întunecată, părul de care se îndrăgostise 
încă pe timpul imperiului austriac şi pentru 
care mă luase de soţie... Am deschis ochii 
şi, lipindu-mi bărbia de piept, am stat aşa 
un timp şi am înghiţit în sec... Boda mă 
atinse de două ori, dar eu nu mai aveam 
puterea să-mi ridic capul şi să mă uit în 
oglindă... Boda mă prinse cu delicateţe de 
bărbie şi mi-o trase în sus, apoi se dădu 
câţiva paşi înapoi şi, plin de tact, se întoarse 
cu spatele... În oglindă, pe scaunul turnant 
stătea înfăşurat până la gât, într-un cear-
ceaf alb, un tânăr chipeş, dar cu o expresie 
atât de impertinentă, încât, fără să vreau, 
am întins mâna împotriva mea... Boda îmi 
dez legă mantaua, iar eu m-am ridicat în 
picioare, m-am sprijinit cu mâinile de placa 
de marmură a măsuţei şi, privindu-mă de 
aproape în oglin dă, am rămas înmărmuri-

tă, căci Boda tăiase din mine sufletul – dar 
pieptănătura Josefinei Baker eram eu, era 
portretul meu, şi aici, în orăşelul nostru, 
noua mea frizură avea să bată, fără doar şi 
poate, în ochii fiecăruia...

De mult scuturase Boda mantaua de 
firele de păr mărunţite, iar acum, în mări-
nimia lui, mă lăsa să mă răfuiesc, să mă 
împac cu mine însămi, să mă obişnuiesc cu 
noua mea înfăţi şare. M-am aşezat înapoi pe 
scaun, fără să-mi dezlipesc o clipă ochii de 
pe mine. Boda îmi puse la spate o oglindă 
rotundă. Prin oglinda din faţă îmi vedeam, 
în cealaltă ovală, gâtul băieţesc mă întine-
rea întorcându-mă la anii de domnişoară, 
fără însă a înceta să rămân fe meia în stare 
să se lase ispitită de propria sa ceafă, tunsă 
în formă de inimă... În general, noua mea 
tunsoare aducea cu o caschetă, cu o şep-
cuţă de păr cum purtase Mefisto în spec-
tacolul cu Faust jucat la teatrul nostru de 
So cietatea Martin... cu o perucă ce putea fi 
scoasă cu uşurinţă, aşa cum îmi scosese nu 
de mult domnul doctor Gruntorad banda-
jul de ghips de pe gleznă – căci aşa se lipea 
de capul meu această tunsoare, cum se 
lipise şi bandajul de ghips de glezna mea 
sucită...

Am sărit în picioare, dar obişnuită ca 
părul meu bogat să mă tragă înapoi, era cât 
pe ce să cad în nas şi cu fruntea să-i sparg 
lui Boda oglinda mare. Am plătit şi i-am 
spus lui Boda că are la mine o ladă întreagă 
de bere zăcută, şi Boda zâmbea şi îşi freca 
mâinile de bucurie, căci şi pe el îl înviorase 
performanţa sa frizerească...

– Spune-mi, te rog, tunsoarea asta ai 
des coperit-o dumneata singur? l-am între-
bat.

Drept răspuns Boda începu să răsfo-
iască re vistele obştei frizereşti şi să-mi arate 
o serie întreagă de pieptănături moderne, 
începând cu bretonul Lyei de Puti şi sfâr-
şind cu bubikopful Josephienei Baker...

Am ieşit din prăvălie şi deodată am 
simţit în jurul capului meu o adevărată 
vijelie, deşi afară nu bătea nici o adiere. 
M-am urcat pe bicicletă... în clipa aceea 
Boda dădu buzna în stradă, aducându-mi 
într-un săculeţ de hârtie părul tăiat... l-am 
luat în mână şi l-am cântărit... Cântăreau 
cozile acelea pe puţin două ki lograme, şi eu 
aveam impresia că am cumpă rat doi ţipari 
a câte un kilogram bucata.

Zic:
– Boda, fii te rog atât de bun şi pune-

mi-l pe port-bagaj.
Şi Boda trase de arcul port-bagajului 

şi aşeză acolo şuvoaiele de păr, şi, după ce 
lăsa arcul să cadă la loc, m-am apucat cu 
mâinile de cap... Pe urmă am pornit pe stra-
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da principală, uitându-mă la trecători, l-am 
văzut pe domnul de Giorgi, meşterul coşar, 
dar el nu m-a cunoscut, m-am dus pe la 
gară, m-am uitat la plecările trenurilor, dar 
nimeni nu m-a bă gat în seamă, cu toţii mă 
luau drept altcineva, în ciuda faptului că 
bicicleta şi corpul meu erau aceleaşi ca îna-
intea tăierii părului; am început din nou să 
pedalez şi m-am întors pe strada principală; 
în faţa patiseriei domnului Svoboda stătea 
trăsura domnului doctor Gruntorad, abia 
după amiază ajunsese domnul doc tor la 
obişnuita-i cană burduhănoasă de cafea cu 
lapte şi la coşuleţul cu chifle, care-l aşteptau 
zilnic în cursul dimineţii până se întorcea 
din pelerinajul său sătesc, de la lăuze şi de 
la co licele hepatice – acum domnul doctor 
a ieşit în stradă, vizitiul sări somnoros de 
pe capră unde moţăise cu hăţurile în mână, 
domnul doc tor Gruntorad mă privi câteva 
clipe în timp ce eu îi făceam plecăciuni şi-i 
zâmbeam, dar nu stătu decât câteva clipe în 
cumpănă, apoi, clătinând energic din cap, 
se urcă pe capră şi dădu bice armăsarului, 
în timp ce vizitiul se lăfăia în voie pe perna 
de catifea din spatele trăsurii...

Pedalam prin piaţă, în jurul stâlpului 
ciumii, şi toţi se uitau la mine de parcă m-aş 
fi aflat pentru prima oară în acest orăşel... Pe 
promenadă, în faţa firmei Katz, magazin de 
textile şi articole de galanterie, dormea dus 
un buldog, şi în preajma lui era un grup de 
femei îmbrăcate în negru, cu fustele până la 
pământ, preşedinta asociaţiei pentru înfru-
museţarea orăşelului făcea acolo pe ghidul, 
după mine, fără doar şi poate, unui compo-
zitor care purta o pălărie neagră cu boruri 
late, aşa cum poartă social-democraţii. O 
dată, cu ani în urmă, am păşit şi eu alături 
de această asociaţie de înfrumuseţare ce 
stârneau cu fustele lor praful de pe calda-
râm – în biserica Sfântului Ilie am oprit în 
dreptul uşii laterale închise şi am stat şi am 
privit duşumeaua pe care nu mai era nimic 
în afara amintirii că, în urmă cu o sută de 
ani, se întindea în acel loc o crustă mare 
de sânge închegat, urmare a masa crului 
săvârşit de suedezi şi saxoni, care-i ucisese-
ră acolo pe toţi orăşenii ascunşi în bi serică 
de frica lor; pe urmă am stat în faţa unicii 
porţi cu adevărat frumoase şi valoroase 
din punct de vedere istoric, dar noi nu 
ne-am uitat la ca, ci am privit cu atenţie la 
arcurile podului de piatră sub care, în anul 
1913, dre sorul circului Kludsky îşi scăldase 
elefanţii care mai mormăie şi acum în apa 
Elbei şi, cu trom pele lor ca nişte furtunuri, 
se stropesc pe spa te, aşa cum se vede într-o 
fotografie din mu zeul orăşenesc, căci pre-
şedinta asociaţiei pen tru înfrumuseţarea 
oraşului doamna Krasenská (Frumuşeanu), 

datorită fanteziei sale învietoare, vede în 
orăşelul nostru doar ceea ce nu mai e de 
văzut...

Acum membrele asociaţiei de înfru-
museţare a oraşului au trecut cu distin-
sul oaspete peste drum, sub arcada din 
faţa hanului U Havrdu şi, adânc mişca-
te, se uitau la cimentul calda râmului în 
locul unde, cândva, se odihnise Frederic cel 
Mare. Şi spre a-i arăta lucrul cel mai de preţ 
al orăşelului nostru, doamna Krasenská 
îl lua pe compozitor de braţ şi-l conduse 
spre centrul pieţii unde pe o bancă şedeau 
liniştiţi doi pensionari cu bărbiile sprijinite 
în bastoa ne, şi doamna preşedintă începu 
să descrie cu lux de amănunte fântâna în 
stil renascentin se înălţase acolo până în 
anul ‘84 când a fost demolată, şi cine şi-ar 
fi închipuit, aşa cum îşi închipuiau cei 
doi pensionari, că mem brele asociaţiei de 
înfrumuseţare a oraşului se uită la ei, s-ar 
fi înşelat amarnic. Da de unde! Preşedinta 
arăta, ce-i drept, cu mâna spre cei doi pen-
sionari şi îşi plimba degetul pe dinaintea 
feţei lor, dar ea nu vedea decât ceea ce 
descria, acele superbe ornamentaţii, ghir-
landele de gre sie şi doi îngeraşi în semire-
lief, care împodo biseră odinioară fântâna, 
şi care, în consecinţă, mai erau şi acum o 
podoabă importantă a orăşelului nostru. 
Ah, sărmana doamnă Kra senská, femeia 
căreia îi plăcea tot ceea ce nu mai este – ce 
mult am îndrăgit-o eu atunci când am aflat 
romanul vieţii ei; în urmă cu, treizeci de ani 
se îndrăgostise lulea de domnul Šic, tenor 
la Teatrul Naţional şi, de fiecare da tă, după 
spectacol, stătea şi aştepta la intrarea acto-
rilor, şi când tenorul ieşea şi arunca un rest 
de ţigară, dumneaei se apleca, lua chiştocul 
şi-l înţepa cu un ac cu gămălie, ca apoi să-l 
aşeze ca pe o relicvă preţioasă într-o cutiuţă 
de argint, şi cum dumneaei era de meserie 
croitoreasă, trebuia să coasă o zi întreagă 
ca să scoată bani de orhidee, şi cosea toată 
săptămâna ca să-şi poată cumpăra un bilet 
în loja de unde arunca de fiecare dată la 
picioarele domnului Šic orhideea cumpă-
rată cu truda unei zile de muncă, şi după 
ce aruncase această superbă floare pentru 
a douăzecea oară, l-a aşteptat pe adoratul 
ei la intrarea artiştilor şi, adresându-i-se 
politicos, i-a spus că-l iubeşte. Iar domnul 
Šic i-a răspuns că n-o iubeşte pen tru sim-
plul motiv că nu-i place nasul ei lunguieţ. 
Şi doamna Krasenská a cusut un an întreg 
şi, cu banii adunaţi, s-a dus la Brno să se 
opereze – i-au tăiat nasul şi din propriul 
braţ i-au scos o bucată de muşchi pe care 
doc torii i l-au cusut pe cartilajul nazal, 
muşchi din care, cu timpul, s-a plămădit un 
năsuc grecesc de toată frumuseţea... Şi-aşa 
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se face că doamna Krasenská s-a postat din 
nou la in trarea artiştilor Teatrului Naţional 
şi, cum era frumoasă, avu curajul să lege o 
conversaţie cu celebrul tenor Šic, iar aces-
ta a invitat-o la o plimbare nocturnă şi pe 
drum i-a mărturisit că de aproape un an e 
în căutarea unei fete frumoase cu nasul lung 
fermecător, năsuc de care se îndrăgostise la 
nebunie şi fără de care nu mai putea trăi. Şi 
doamna Krasenská i-a mărturisit, la rândul 
ei, că ea era acea fată cu nasul lung, pe care 
şi-l tăiase din pricina celebrului tenor, şi-l 
înlocuise cu nasul la care tenorul tocmai se 
uita. Iar domnul Šic a ridicat mâinile în sus 
şi a izbucnit: Ce-ai făcut cu nasul dumitale 
frumos!?! Cum ai putut face una ca asta!?! 
Şi a rupt-o la fugă...

Iar acum, doamna Krasenská se uită 
la mine îndelung, în dreptul fântânii în stil 
renascentin şi, ridicându-şi mâinile în sus, 
izbucni :

– Ce-ai făcut cu părul dumitale fru-
mos!! Cum ai putut face una ca asta!!

Şi mă arăta distinsului oaspete şi eu 
am în ţeles pe loc că, din clipa aceea, părul 
meu ţinea de patrimoniul monumentelor 
istorice ale ora şului nostru. Şi-am început 
să pedalez cu nă dejde, iar cele trei membre 
ale asociaţiei pen tru înfrumuseţarea oraşu-
lui împrumutară la iuţeală din faţa hotelu-
lui La Prinţul trei bici clete şi zburară glonţ 
pe urmele mele apăsând vârtos pe pedale, 
şi după ce mă întrecură, jucându-se, mă 
arătară cu degetul şi strigară în gura mare: 
– Şi-a tăiat părul!!!

Şi câţiva ciclişti care mă recunoscură 
porniră indignaţi după mine, mă întrecură 
şi ei şi în cepură să scuipe în faţa mea, iar 
eu goneam acum pe un culoar de ciclişti 
în mers care mă biciuiau cu privirile lor 

furioase... dar mie po vestea asta avu darul 
să-mi sporească puterile şi, încrucişându-
mi braţele la piept, înaintam printre ei fără 
să mă ţin de ghidon, iar în curtea fabricii 
de bere am intrat singură, cicliştii oprindu-
se călare pe bicicletele lor în faţa clă dirii 
birourilor, pe al cărei frontispiciu se afla 
inscripţia: „Unde-i bună berea, acolo-i şi 
pu terea”. Acum a ţâşnit afară Francin şi în 
urma lui dădură buzna cele trei membre 
ale asocia ţiei de înfrumuseţare care mă ară-
tau cu amândouă mâinile :

– Unde-i părul tău frumos? întrebă 
Francin, ţinând între degetele-i tremurânde 
peniţa redis numărul trei.

– Aici, i-am răspuns eu şi, sprijinind 
bici cleta de perete, am tras din portbagaj 
cele două cozi grele.

Francin îşi puse condeiul la ureche şi 
după ce cântări în palmă părul meu mort, 
îl aşeză pe bancă. Pe urmă desfăcu pompa 
de pe ca drul bicicletei mele.

–  Camerele sunt destul de umflate, 
i-am spus, grăbindu-mă să apăs pe ambele 
cauciu curi, cu un aer de cunoscător.

Dar Francin, fără să scoată o vorbă, 
deşurubă racordul...

– Şi pompa e în perfectă ordine, m-am 
grăbit să-i spun, de data asta plină de nedu-
merire.

Deodată Francin se repezi la mine şi, 
trăgându-mă cu burta pe genunchiul lui, 
îmi ridică fusta şi începu să mă croiască 
peste fund – iar eu am rămas înlemnită, 
întrebându-mă dacă-mi pusesem rufărie 
curată şi dacă mă spălasem înainte de a 
pleca în oraş... şi, mai cu seamă, dacă eram 
destul de acoperită... Şi Fran cin continua 
să mă croiască de zor, în timp ce bicicliş-
tii dădeau din cap mulţumiţi, iar cele trei 
membre ale asociaţiei pentru înfrumuse-
ţarea oraşului se uitau la mine de parcă 
acest spectacol ar fi fost comandat de ele, 
spre deplina lor satisfacţie.

În sfârşit, Francin mă săltă în picioare 
şi eu mi-am tras repede fusta în jos – în 
clipa aceea Francin era atât de frumos şi 
nările îi fremătau întocmai ca atunci când 
îmblânzise caii nărăvaşi:

– Aşa, fetiţo, spuse el, acum începem 
o viaţă nouă.

Şi, aplecându-se, ridică de jos conde-
iul cu peniţa redis numărul trei, după care 
înşurubă la loc racordul şi înfipse pompa în 
clemele de pe cadrul bicicletei mele :

Am luat pompa şi, arătând-o bicicliş-
tilor, le-am spus:

– Vedeţi, pompa asta am cumpărat-o 
de la firma Runkas din strada Boleslavska.

Traducere de Jean GROSU
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galaxii lirice

CONDAMNATUL LA CUVÂNT
(fragment)

E-adevărat că frumuseţea nu stă bine
Călătorilor obscurelor convulsii
Că limba mea descinde dintr-o etnie prea 
puţin limbută 
Necunoscută coloniştilor logicii 
Sau poate decimată de ei 
Şi hrănindu-se numai din 
Lucruri nespuse 
A scrie este prin urmare moartea auzului

Chiar dacă adesea superbia şi autenticul
Se despart
Cu lovituri de cazma într-o materie
Incasa bilă
Spuneam eu celor care agitau arcuşul

A scrie este poate o acţiune nedelicată
Faţă de soarele care nu ştie nimic
Despre eternitate
Oare cât antracit este în floarea-soarelui
Se-ntreabă amanţii ilustrei surdităţi
Precum altădată Van Gogh

Gravă era cândva infracţiunea verbală
A scrie însemna a cânta dar ce să cânţi 
înafară
De flegmoanele şi cântecele criminale
Muzica mă salva

Juriul de coarde cu inimă mare
Harpii preschimbate de mine în harfe
Furii unduitoare
De quartete
Şi chiar septete
Tineri solişti stăteau
În picioare în nefericirile mele
Violenţe de violoncelist
Dintr-un sac de cantate puteam să scot
Un gust dumnezeiesc
Emoţii imbecile
Şi distrugătoare ofrande rivalizând cu 
frisoanele
Sub pielea mea fără apărare
Un fond de contradicţii un astm enigmatic
Şi deodată totul cade în oroarea poetică
Să murim spuneam noi proza mea şi cu 
mine
Într-o seară de carnaval ratat
Opusul Infernului e oare Paradisul
Ne întrebam noi flacăra mea şi cu mine
Înaintând prin ierburi sinucigaşe
Am atins civilizaţii dar numai le-am atins
Poţi sa te pierzi ştiind prea multe despre 
romani
Şi despre vizigoţi
Cândva eram căsătorit cu-o asiriană
Ea însăşi fiică a Babylonului
Verişoară îndepărtată a Ecaterinei de 
Rusia
Socrul meu aztec fecundase o belgiană 
hotentotă
Într-un harem unde dominau almeele 
kmere
Purtând în vene sânge amerindian
Şi de altfel opulentele femei dace
Aşezate la căpătâiul meu
Nu-mi citeau ele lascive poveşti
Traduse dintr-un dialect fino-ugric
În dragoste gustul meu se-nclina către
Acele nebune creaturi cu chip manciurian
Pântec veneţian
Coapsă mitologică
Sex de Altamira
Şi cu braţe brahmanice
Ce mă-nlănţuie în valuri vieneze
Recompuse de Freud

Marcel MOREAU

POEZIE FRANCEZĂ 
CONTEMPORANĂ
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galaxii lirice

Înainte de Iisus Hristos am crezut
În Pierrette vărsându-şi laptele pe
Moştenirile mele
Şi în contesa de Ségur care
Îţi aminteşti îl devora
Pe Platon revăzut de Gengis Han
În ochii mei întârziau incunabule
Patinate de vremi
Anterioare lui Ptolemeu
Şi lui Averroes
Cu siguranţă auzeam şoptind
Hieroglifele seara pe pernă
Înainte de a mă îmbarca spre culturi 
îndepărtate

Aceste mari adormite fiinţe
De care abuzam în gotice violuri
De apostat viguros consultând
Între coapse enorme opere îndrăzneţe
În care totul era permis
Murdăream paginile întorcându-le cu 
degetul umed
Ca un astrofizician caraghios priveam în 
pântecul
Cosmosului acoperit cu păr
Moale la gură
Umed de fericire
Traversat în centru de lente comete
Eram ghicitorul
Citeam imediat între buzele groase
În văile întunecate
La spovedanie minţeam întotdeauna
În dulcele meu (con)fesional
De câte ori n-am ascultat
Mărturisirea savuroasă
A păcatelor capitale
O, femeile mele lăptoase
Stoarse de dragoste
Învelite în somnul lor
Topindu-se-n săruturi
Preziceam viitorul
Trecătoarelor care mergeau spre gară
Pentru plecări fără mine în călătorii 
imbecile
Fără mâinile mele-ntr-ale lor
Atâtea dintre ele-au fost regine în clipa 
suspinului meu
Astfel încoronam fete abia zărite
Dispărute pe veci
Biete servitoare neştiind că puneam
Pe capetele lor grăbite
Coroane de cuvinte heraldice
Pentru ele purtam generosul sceptru
Şi blazoane cu mişcări suave
Pentru gloria trupului lor
Datorită mie suveran al dinastiei nimfelor

Rătăceau prin castelele mele
Cu turnuri umede
În palatul de vorbe
Câte beţii inutile
Câte ocheade aruncate
În exilul nudităţii
Ameţeli înmulţite cu-o mie
Pe străzile mele neasfaltate
Rotunjimile voastre de-o zi
Unde eşti tânăr ombilic
Capitală a pielii mele
Răsturnată peste pielea ta
Unde sînt privirile de naufragiat
Când nebunul meu se-neca alături de 
nebuna lui
Azi treceţi prin pustiurile mele
În şiruri triste
Unde sînt chipurile pentru care scriam 
versuri
Într-unul sau două cimitire din Nord
Unde toate visele mele cad
În linişte în cadenţă

Altădată ştiam să-nghesui
În dricul albastru pe care-l numeam 
Dorinţă
Visători şi beţivi
Şi fete din orfelinate
Ne băteam în parte de asemenea
Beam iubeam şi minţeam cu
Baudelaire tuns chilug în plin spectacol de jazz
Lupanar şi mormânt era totul
Te-abandonai plăcerilor în unul şi zăceai 
în celălalt
Nu erai decât o carte dispersată
În viscolul tuturor cărţilor
Orgie doar în camera-mi plină de vocale
Vocale goale care-şi bat joc predându-se 
strident sau
Gemând
Spre-aprinsele consoane
Şi chiar un dublu V din musulmanul 
Wahabit
Se mulează perfect pe un a ca Walonul pe 
Walonă
Literele genitale adună în cuvânt chiar 
propriul sex
Voi neplăcute şi voi atât de feminine 
sonorităţi
Voi deveniţi dragoste sub nupţialul condei
Hain e mai mult decât un cuvânt e un om 
rău
Frumos dar plin de ranchiună
Decepţionat de inimile noastre complicate
Abandonat de acea amantă frivolă
Pe care-o numim Fericire
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AL CINCILEA ANOTIMP

lui Pascal Quignard

Viaţa mai vastă decât cărţile
şi necunoscutul maivast
decât pulberea timpurilor.
Infinit, imposibil, eternitate
cu cine vreţi să luptaţi?
Frumuseţe albastră, frumuseţe neagră ori 
albă
unde se-nscrie refuzul care va fi numele 
vostru
pe care stea, pe care ecou
pe care portic, pe care carte în folio?
Carnea nu-i tristă nici sufletul
chiar dacă îţi inventează un nou orizont
Se poate vedea gingăşia invizibilului
fără dumnezeu, credinţă şi lege
fără altă tentaţie
decât aceea de a-şi lăsa pentru un altul 
prada.
Am călătorit ca niciodată
înaintea tuturor călătoriilor
în spatele unui ungur
ce-mi folosea de ecran în liceu pentru

lectura pe-o ascuns.
O, nebuloasa lui Lebedev,
păienjeniş al umbrelor Castelului
stăpânit efemer de Dravot
deasupra ţării kafirilor

înainte ca o maree de sânge
să le supună lumina!
Mi-am dăruit mai multe pasiuni fatale
decât cuvintele lui Goethe
Dante Shakespeare şi Hugo la un loc,
mai multe insomnii, mai multe abisuri mai

multe treceri
decât părul din barba profeţilor
şi mai multe răsunătoare cuceriri
decât în ochii înflăcăraţi ai lui Alexandru
sau plimbările şovăitoare ale şchiopului 
Tamerlan.
Spun Valmond, Fabrice, Nastasia 
Filipovna
Meursault, Balsamo, Joseph K.
Plume, Alvaro de Campos, René Leys,
Spun mişcarea Rougonilor, strigătul
lui Siang-tse în Pekinul anilor treizeci,
drumurile de nisip ale lui Lawrence, 
Thesiger şi Xingte,
Muntele Analogue, tobele ploii,
Spun Tinianov, Henry Miller, Istrati
şi Villon şi Rimbaud şi ultima strofă
din Casa pastorului, pentru că spun

şi voi spune
iubirea ta taciturnă este mereu ameninţată 
...

Da
al cincilea anotimp scapă timpului
aşa cum al cincilea orizont trece dincolo de 
spaţiu.
El este în lumea tainei care nu-i
departe de această lume,
dar împotriva legilor ei,
în catastrofa interdicţiilor.
El este partea ascunsă
diamantină care-mi place în lucruri
soarele negru ce-mi dă
ştiinţa de-a trăi pe pământ şi gândul stră-
lucitor.

André VELTER

Născut la Signy-l’Abbaye, în 1945. 
Este cronicar li terar la „Le Monde”, 
directorul revistei „Caravanes” şi 
realizatorul emisiunii „Poésie sur parole” la 
France-Culture. Cărţi de poezie publicate: 
„L’irrémédiable”, „La poupée du vent”, 
„L’arlequin et la chimère” şi la edi tura 
Gallimard, „L’arbre-Seul”, pentru care 
obţine Pre miul Mallarmé pe anul 1990.
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OBSIDIANĂ 3

Cunosc tentaţia de a fi sfâşiat
de ochiul orb al pietrei
pământul a fost doar sacrificat, nu-i aşa
Dansez în mine precum fiinţa cu lumea
Vertij al unui vulcan
în bătaia soarelui
Oglindă între tenebre
timpul explodează
în cordilierii luminii. ..
O fereastră îmi trece prin ochi
lipindu-şi lumina de ei
pe urmă o grămada de aşchii
îmi intră în inimă
O mână îmi astupă gura
Iată mi-am găurit gâtul pentru ca pântecele

să respire
Mi-am zdrelit vertebrele
Nu mă mai cunosc
Vreau să amurgesc în pântecele unui cal
Câinii şi-au răsturnat chipurile în mâinile 
mele
O forţă străină mi se-agăţa în gesturi
O furtună de nervi
Într-o febră de neînţeles
Pornesc spre flancurile de lumină

Lumina ce sângerează în faţa catedralelor.
Ne obsedează animalul din noi: avem 
dorinţa

multiplicării.
Tundra cu vântul ei ca o febră, cu ziua ei 
călduţă
temându-se de lumina . ..
Tot ce-i interminabil, această ţară visată de
vânt şi de sângele meu
E ultimul pavaj al lumii care şi-a pierdut 
drumul...
Vorbesc de-o ţară pe care n-aţi aflat-o
o ţară călătoare
Tocmai acolo avortează oceanul
şi vânturile reci spintecă zile ce vor veni
O ţară răvăşită de angoasa de a naşte...
Pământul să-şi dezvăluie aerul plin de 
păsări.

Nu am nimic
altceva decât poezia pentru a respira 
pământul.

Caut în el
secretul vântului care mă împarte.
În spatele gurilor e marea. Nu ştiu să vor-
besc,

cuvintele mele
se scriu... N-am învăţat nimic din dorinţa,

dar caut în ea
altceva decât focul, poate lumina.
Dimineaţa de rinichii mei e legată
Dimineaţa să loveşti zidurile
să-ţi cauţi odihna în zidul templelor
O, transparenţă a singurătăţii
Nu se mai găseşte în mine un loc 

pentru a muri.

François SQUEVIN

Născut la Charleville-Mézières, în 1960. 
Locuieştete în Charleville. Este un pasionat 
geograf. A publicat cărţile de poezie „Voyage Nu” 
(1986) şi „Forêt du corps, suivi de Neige” (1990). 
Membru al Societăţii Scriitorilor Ardeni, François 
Squevin face parte din comitetul de organizare al 
festivalului do poezie Arthur Rimbaud.
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LIZIERA

ceea ce începe nu are nume
ceea ce se mişcă
e doar un strop de sânge
care străluceşte în întunericul
buzelor sau
al frunzelor o
mână desenând
pagina încă neagră
ceea ce vorbeşte
nu mai are voce
chircită sub piatră
ascunsă sub coaja
buzelor caută
să spună ca răsuflarea
plutind o clipă
dispersată
de vânt de
timpul fără chip
ceea ce vorbeşte n-are
cuvinte
numai o urmă clară
pe umbra paginii
desenând un drum
către ce-i fără nume
semne obscure şi
clătinări ale trupului
ascultând

pândind
lumina

aruncată pe fereastra neagră
sfărâmând

unul după
altul fiecare

cuvânt
pentru a începe

ziua
în zori
strălucirea sângelui veghează
liniştea nu mai este neagră
cuvintele caută ieşirea
lampa sau oglinda
soarele atâta de-aproape
un strigăt străbate liniştea
mâna îşi atinge umbra
trupul vorbeşte pe-ascuns

Traducere şi prezentări de Daniel CORBU

Jacques ÁNCET

Născut la Lyon, în 1942. Debutează 
editorial cu vo lumul „Si tu ouvrais mes 
yeux” (1967), după care publi că mai 
multe cărţi de poeme: „Le songe et 
la blessure”, „Silence corps chemin”, 
„L’autre pays”, „Courbe du temps”, 
De l’obstinée possibilité de la lumière”, 
„L’incessant”, „Le silence des chiens” 
etc. Considerat unul din tre cei mai buni 
hispanişti ai Franţei, Jacques Ancet 
traduce în limba franceză numeroase 
cărţi semnate de Luis Cernuda, Vicente 
Alexandre, José Angel Valente.
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Considerată una dintre cele mai 
valoroase scrieri umoristice din literatura 
engleză, cartea lui Jerome K. Jerome Trei 
într-o barcă (fără a pune la socoteală 
şi câinele) [Three Men in a Boat (to Say 
Nothing of the Dog)]– Editura Leda, din 
cadrul Grupului Editorial Corint, Bucureşti, 
2008, traducerea Lia Decei – cuprinde 
nouăsprezece capitole, dominate de tipicul 
umor britanic, fiind prefaţate chiar de autor, 
în care, o călătorie de plăcere cu barca pe 
Tamisa, pregătită îndelung de participanţi, 
fără a fi o exclusivitate în viaţa celor trei 
eroi, George, William Samuel Harris şi 
naratorul (J.) – plus câinele celui din urmă, 
Montmorency, este prilejul de a prezenta 
lumea engleză de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi, în acelaşi timp, aspecte general-
valabile ale acesteia, surprinse cu un ochi 
extrem de atent şi critic totodată. 

Luându-şi cu ei bolile numeroase 
(Harris se mândreşte, de pildă că ar fi 
fericitul posesor a nu mai puţin de o sută 
şapte maladii fatale), personajele fac 
planurile pentru voiaj cu minuţiozitatea şi 
cu seriozitatea caracteristică neamului lor 
şi, după îndelungi tergiversări, involuntare, 
în sfârşit pleacă, pentru că au nevoie de 
odihnă şi o schimbare totală de mediu.

Diegeza, cât se poate de simplă, este 
împănată cu un număr incalculabil de 
istorioare, la care participă, de asemenea, 
un număr incalculabil de personaje, astfel 
încât aceasta se transformă pe nesimţite 
în rama  lor, iar cititorul beneficiază de o 
imagine eterogenă a societăţii engleze a 
epocii de sfârşit de secol al XIX-lea. Aşadar, 
pe lângă cei trei tovarăşi, plus câinele, 
care pornesc la drum, cititorul întâlneşte 
o mulţime de alte personaje, secundare, 

dar, mai ales, episodice, care gravitează în 
universul interior al primilor şi pe care sunt 
stimulaţi de tot felul de factori imediaţi să le 
prezinte şi celorlalţi: cumnatul naratorului 
care a făcut odată o călătorie cu vaporul 
de la Londra la Liverpool, dar s-a întors 
cu trenul, după ce şi-a vândut biletul 
pentru o sumă simbolică; alt tip a făcut o 
călătorie de-a lungul coastei, şi, în ciuda 
promisiunilor de confort, realitatea a fost 
cu totul diferită etc. Multora dintre aceste 
personaje aduse în discuţie nici nu le sunt 
pomenite numele, pentru că întâmplările 
lor pot fi ale tuturor. 

Şi dacă asemenea exemple sunt 
menite să ajute la cântărirea oportunităţilor 
momentului, George, care a propus 
excursia pe fluviu, apreciază că prin aceasta 
vom avea aer curat, mişcare şi linişte, 
schimbarea continuă de decor ne va ocupa 
mintea (inclusiv bruma de minte care i-a 
mai rămas lui Harris), iar munca brută 
ne va face poftă de mâncare şi de somn. 
„Problemele organizatorice” grevează însă 
asupra plăcerii călătoriei, de nu chiar fac 
parte din ea, o potenţează, dar eroii le 
escamotează acest statut: locul campării, 
conţinutul bagajelor, sarcinile fiecărui 
membru al echipajului, incluzându-l, 
bineînţeles pe Montmorency, etc., garnisite 
din belşug cu tot felul de întâmplări ale 
altora, sunt destinate să preîntâmpine 
surprizele neplăcute. 

Umorul relatărilor este, fireşte, inerent, 
valorificând aproape toate sursele posibile, 
dar, în special, situaţiile şi caracterul 
protagoniştilor, cum e cazul unchiului 
naratorului, Podger, despre a cărui odiseee, 
legată de baterea unui cui de care să atârne 
un tablou, însă care duce la devastarea 

Mioara BAHNA

Jerome K. Jerome:
Trei într-o barcă 
(fără a pune la 

socoteală şi câinele)
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întregii locuinţe, îi aminteşte Harris, pe 
care, concesiv-amical îl caracterizează şi şi-l 
asumă: Acesta e Harris – gata întotdeauna 
să ia asupra lui sarcina cea mai grea şi să 
o arunce apoi pe umerii celorlalţi.

Experienţa altora în materie de 
croazieră şi de călătorie, sub toate formele, 
e reper cvasigeneral pentru eroii lui J. 
K. Jerome. De pildă, hotărând să ia cu 
ei câte două costume de flanel, pe care, 
la nevoie să şi le spele singuri în râu, şi 
întrebându-l pe George dacă a încercat 
vreodată o asemenea operaţiune, acesta îşi 
declină o astfel de competenţă, precizând: 
Nu, nu eu personal, însă cunosc câţiva tipi 
care au făcut-o şi e foarte uşor, răspuns pe 
care, ulterior, naratorul îl comentează cu 
acelaşi umor: iar Harris şi cu mine am fost 
destul de slabi de înger pentru a ne închipui 
că ştia ce spune şi că trei tineri respectabili, 
fără nicio situaţie sau influenţă şi fără 
experienţă în materie de spălat, ar putea să 
îşi spele cămăşile şi pantalonii în fluviul 
Tamisa doar cu puţin săpun. Ca şi Harris, 
George se bucură de apreciere obiectivă: 
În zilele următoare, aveam să aflăm, când 
era prea târziu, că George e un impostor 
mizerabil care nu ştia nimic despre afacerea 
respectivă [spălatul rufelor – n.n.].

Transportul, camparea, vestimentaţia, 
alimentele, atribuţiile fiecărui membru 
al echipajului, împletite cu întâmplări 
de obicei anecdotice,  fac în primul rând 
deliciul naratorului, lucru vizibil în plăcerea 
de a relata sau de a oferi amănunte despre 
diversele episoade la care se opreşte, aşa 
cum e cel cu brânza cumpărată de un amic 
al său de la Liverpool, splendidă, bine 
făcută, grasă şi cu un miros de două sute de 
cai putere care garantat se simţea de la trei 
mile depărtare şi putea lăsa lat un bărbat 
în toată firea de la două sute de iarzi, atât 
de puternic, încât, în compartimentul de 
tren  cu care călătoreşte naratorul, căruia îi 
e încredinţată „comoara”, e   lăsat singur de 
ceilalţi călători, toţi  plecând care încotro, iar 
apoi calul birjei în care urcă se transformă 
aproape instantaneu dintr-un somnambul 
jigărit, ajungând să alerge cu o viteză care 
ar fi făcut cinste celui mai rapid compresor 
cu abur construit vreodată, din care de-abia 
poate fi oprit de doi hamali din gară şi de 
un vizitiu. Aventura brânzei se continuă 
însă, repurtând victorie după victorie: soţia 
pasionatului de această delicatesă îşi ia 
copiii şi pleacă să locuiască la un hotel până 

va fi consumată, iar soţul neînţeles e silit 
să încerce apoi diverse stratageme pentru 
a scăpa de produsul culinar, aruncându-l 
mai întâi într-un canal şi declanşând, în 
consecinţă, protestele barcagiilor care 
susţineau că mirosul îi face să leşine, 
pentru ca, în cele din urmă, periplul să se 
încheie măreţ.  Astfel, stăpânul vremelnic 
al brânzei o îngroapă într-un oraş, pe 
malul mării, pe o plajă unde încep, în fine, 
să se producă lucruri minunate (în sens 
aproape etimologic!): aerul e atât de tare, 
încât bolnavii de ftizie şi alte afecţiuni ale 
plămânilor au asaltat oraşul timp de mai 
mulţi ani după aceea.

Cozeur neobosit, naratorul găseşte 
continuu subiecte – ample sau mărunte, dar 
savuroase şi perfect introduse în pasta cărţii 
–, fiind condus în această întreprindere, 
cel puţin în aparenţă – doar de memoria 
afectivă, prin care, pe apele Tamisei, ca şi 
pe cele ale vieţii eroilor, aceste amănunte 
incomensurabile să-şi dovedească utilitatea. 
Pe de altă parte, situaţiile luate aleatoriu 
demonstrează celebra definiţie a lui H. 
Bergson, du mécanique plaqué sur le vivant: 
strângerea bagajelor în valize este un astfel 
de exemplu, fiindcă, după ce cu greu totul 
pare gata, acţiunea trebuie reluată din 
moment ce s-au omis obiecte strict necesare 
–ghete, perie de dinţi, săpun… La rândul 
lui, Montmorency îşi  „spune cuvântul”, 
încurcându-i pe tovarăşii lui cuvântători, 
aşezându-se pe lucruri, băgând laba în gem 
sau luând lămâile drept şobolani pe care 
doreşte să-i ucidă. 



 127
pagina

REVISTA FEED BACK                                                             nr. 1-2/ ianuarie-februarie 2014                                                     

eseu

Pregătindu-se cu maximă seriozitate 
pentru acest voiaj, în fond banal, personajele 
caută să-i anticipeze toate componentele – 
bune sau rele –, iar informaţiile oricât de 
banale, pe care le dobândesc, considerate 
aproape cu religiozitate, sunt adunate 
apoi în enunţuri cvasiaforistice, dovedind, 
indirect, înaltul nivel de înţelepciune atins 
de emiţători: Este foarte important să iei 
un  mic dejun cumsecade; Noi oamenii 
suntem fiinţe solare; Minţile luminate nu 
îşi realizează niciodată idealurile; Lumea 
este o încercare continuă, iar omul s-a 
născut ca să sufere;  Ceea ce nu văd ochii nu 
are cum să supere stomacul etc., etc. Graniţa 
însă dintre persiflare / autopersiflare şi 
seriozitate este adesea greu de sesizat.

Când, în sfârşit, bagajele sunt scoase 
în stradă, cantitatea lor e atât de mare, 
încât stârneşte ilaritatea trecătorilor mai 
îndrăzneţi care, cu maliţiozitate, aruncă 
vorba fie despre faptul că parterul de la 
nr. 42 se mută, fie că temerarii  lor posesori 
s-ar pregăti să traverseze Atlanticul sau să 
viziteze regiunea Lacului Tanganika!

Acţiunea epistemică se continuă 
apoi înglobând transportul pe calea ferată, 
concluziile fiind, aproape de fiecare dată, 
defavorabile universului investigat. Spre 
exemplu, la gara Waterloo, nimeni nu ştie 
niciodată de unde pleacă un tren sau încotro 
se îndreaptă un tren care pleacă sau alt 
amănunt de genul ăsta. Dar tot o acţiune 
de cunoaştere, însă şi de autocunoaştere, 
este şi curăţatul cartofilor, pe care naratorul 
o declară cea mai grea muncă pe care 
am depus-o vreodată fiindcă nu cred că 
există un lucru mai groaznic decât răzuitul 
cartofilor pentru a întoarce pe dos o fiinţă 
umană. Pregătirea mesei zilnice e, de fapt, o 
piatră de încercare, personajele căutând să-şi 
demonstreze „îndemânarea”, cunoştinţele, 
dar, îndeosebi, imaginaţia, aşa cum e cazul 
tocanei irlandeze, în care, pe lângă cei vreo 
şase cartofi curăţaţi cu eforturi supraumane, 
personajele adună toate resturile alimentare 
aflate în posesia lor la acel moment: plăcintă 
cu carne de porc, şuncă fiartă, varză, fasole, 
conservă de somon, ouă, iar Montmorency, 
misterios, spre sfârşitul acestei sinteze sui 
generis - a dispărut şi a reapărut cu obolul 
său, un şobolan de apă mort, gest pe care 
tovarăşii lui cuvântători n-au ştiut dacă 
să-l interpreteze ca pe o manifestare a 
sarcasmului sau ca dorinţa sinceră de a-i 
ajuta la această întreprindere măreaţă şi de 

aceea, se pare, au înglobat şi participarea 
lui la „acţiunea” pe care au declarat-o, 
până la urmă, cea mai gustoasă pe care au 
înghiţit-o vreodată.    

Voiajul propriu-zis, adică cel de 
plăcere, începe la Kington chiar sub pod, 
fiind planificat pentru două săptămâni, 
dar îi prilejuieşte naratorului investigarea 
unei ample perioade, de pe la începutul 
istoriei Angliei şi până în zilele mai mult 
sau mai puţin fericite în care se derulează 
plimbarea, iar ironia, observaţia acidă 
reprezintă un tratament de care nimeni nu 
este scutit: Regina fecioară a Angliei era, 
se pare, înnebunită după cârciumi, remarcă 
deloc nevinovată, vizând mercantilismul 
supuşilor urmaşi, posesori de asemenea 
aşezăminte care pretind că, prin aceasta, 
istoria le-ar fi călcat pragul. De aceea, 
constată el, de-abia dacă  găseşte o cârciumă 
atrăgătoare pe o rază de zece mile în jurul 
Londrei la care să nu se fi uitat, în care să nu 
fi pus piciorul sau în care să nu fi petrecut 
noaptea la un moment dat. Prin analogie 
apoi, naratorul îşi ironizează prietenul, 
pe Harris: dacă s-ar produce o minune şi 
ar deveni o personalitate, viitorimea ar 
trebui să menţioneze pe faţadele câte unui 
asemenea locaş: Harris a fost dat afară de 
aici în… sau: Unicul local din sudul Londrei 
în care Harris nu a băut niciodată.

Din perspectiva naratorului subiectiv, 
pus în balanţă cu prezentul, trecutul este, 
fără îndoială, superior acestuia. Aducând, 
de fapt, în discuţie ceea ce Eugen Lovinescu 
numea, la noi, mutaţia valorilor estetice, J. K. 
Jerome apreciază, pe de o parte casele mari, 
spaţioase, cu balcoane închise, cu ferestre 
zăbrelite care vorbesc despre zilele în care 
se purtau pantaloni strâmţi şi pieptare sau 
corsaje brodate cu perle sau în care se făceau 
jurăminte complicate, şi, pe de altă parte, 
despre gustul contemporanilor pentru 
obiecte mai mult sau mai puţin anoste care 
pot genera, totuşi, adoraţia generaţiilor 
viitoare, încât despre un simplu câine-
bibelou, care ar traversa timpul, urmaşii 
noştri se vor întreba cum a fost realizat şi 
vor ajunge la concluzia că noi eram nişte 
oameni foarte deştepţi. Vor vorbi despre 
noi ca despre „acei vechi maeştri care au 
înflorit în secolul al XIX-lea şi au produs 
aceşti câini de porţelan”.

Atenţia egală pe care o dă naratorul 
oricărui aspect care contribuie la constituirea 
materialului epic al cărţii conferă fiecăruia 



128
pagina

REVISTA FEED BACK                                                              nr. 1-2/ ianuarie-februarie 2014 

eseu

o aură adesea de senzaţional, cum e, de 
pildă, cazul labirintului de la Hampton 
Court. Preocupările lui constante sunt însă 
îndeosebi legate de moda vestimentară şi 
de bunele / relele maniere, fiind în acest 
sens purtătorul de cuvânt al grupului şi, 
într-o oarecare măsură, al societăţii. Spre 
exemplu, abordând problema necesităţii 
adecvării ţinutei la situaţie, ca şi în legătură 
cu alte aspecte de civilizaţie, face mai întâi 
o prezentare „teoretică” a punctului său 
de vedere, iar apoi vine cu exemplul pe 
care-l consideră peremptoriu. Prin urmare, 
întâi constată că poţi rata o excursie dacă 
ai în barcă oameni care se gândesc mai 
mult la îmbrăcăminte decât la excursia 
în sine, pentru ca apoi să concretizeze 
prin referirea la două doamne cu care a 
participat la un picnic pe râu: Amândouă 
tare frumos îmbrăcate – numai în dantelă 
şi mătase, cu floricele, panglici, cu pantofi 
eleganţi, cu mănuşi deschise la culoare, iar 
consecinţele sunt cele scontate: doamnele 
sunt dezamăgite de praful de pe bancheta 
din barcă, pe care-l testează cu vârful 
înmănuşat al degetelor, şi de cel de pe 
iarbă, de faptul că sunt stropite pe rochii 
de vâsle, dar şi de necesitatea de a-şi aduce 
contribuţia la reuşita „acţiunii” spălând 
vasele, lucru pe care-l declară, până la 
urmă, foarte interesant.

Sobrietatea, echilibrul manifestărilor, 
impresia că această lume – din care totuşi 
face parte şi personajul-narator, dar pe 
care poate să o radiografieze  cu detaşare, 
privind-o ca pe un spectacol – trăieşte 
mai mult în interior etc., toate acestea  
îi sunt dfezvăluite cititorului în situaţii 
nenumărate. Astfel, un oarecare personaj 
din şuvoiul existent în carte, abordând într-o 
oarecare circumstanţă un subiect de larg 
interes la momentul respectiv, chestiunea 
irlandeză, adică Legea pentru autonomia 
Irlandei, din 1886, primeşte, din partea 
interlocutorilor, ca singure remarci: Oh!; 
Serios?; Aşa deci!; Da!; Nu mai spune!, în 
timp ce, într-o altă situaţie, personajele nu 
vorbesc, dar îţi aruncă o privire care spune 
tot ce se poate comunica într-o societate 
civilizată. Zâmbetul ironic al naratorului 
se poate deduce!  

Nu-i scapă acestuia nici adevărul că şi 
printre englezi, ca pretutindeni în lume, sunt 
şi inşi neserioşi: Pe malul fluviului întâlneşti 
o mulţime de neciopliţi care câştigă destul 
de bine pe timpul verii pierzând vremea 

în aşteptarea unor fraieri pe care să-i 
şantajeze…, pentru că fluviul este o sursă 
de câştig sub multe aspecte, spirituale sau 
materiale şi, de aceea, naratorul exclamă: 
Mă mir că unii dintre mitocanii ăştia 
de riverani nu pun monopol pe aerul de 
deasupra fluviului şi nu îi ameninţă cu o 
amendă de patruzeci de şilingi pe cei care 
îl respiră.  

Indiferent care ar fi obiectul principal 
al atenţiei personajelor şi, în primul rând, al 
naratorului, Tamisa este suprapersonajul, 
axis mundi, care îi certifică acestei lumi 
existenţa. Cu alte cuvinte, nu eşti pe apele 
ei, nu exişti! Din această pricină, bărbaţi şi 
femei din societatea mondenă britanică se 
întrec în a-şi arăta fidelitatea faţă de fluviu 
şi pasiunea pentru tot ce e legat de acesta. 
Pregătirea pentru o croazieră reuşită este, 
deci, o formă de manifestare a acestui 
ataşament, astfel că, la fel ca orice „marinar” 
care se respectă,  şi e responsabil pentru 
propria soartă, dar şi pentru a celorlalţi, 
cei din barcă au tot instrumentarul necesar 
unei călătorii de succes, între care harta 
care se dovedeşte uneori inutilă, ca atunci 
când vâslesc fără întrerupere spre ecluza 
de la Wallingford şi află, în cele din urmă, 
că aceasta nu mai există de mai bine de un 
an.

Pe lângă viaţa cotidiană cu tot ce 
o caracterizează, pe lângă mentalităţi, 
obiceiuri etc. specifice sau nu lumii engleze, 
naratorul aduce în carte, mai în glumă, mai 
în serios, foarte multe pagini cunoscute 
sau de culise din istoria Angliei. Fiecare 
punct din călătoria celor trei plus unu este, 
în acest fel, prilejul de a-i etala încărcătura 
istorică, fără a omite vreo posibilitate de a 
condimenta cu umor, ironie sau autoironie 
cele oferite cititorului, subliniind totodată 
elementele de permanenţă, aşa cum se 
întâmplă când, vorbind despre situaţiile 
jenante în care se află cei îndrăgostiţi, 
cărora li se încalcă, voluntar sau nu, 
intimitatea, aminteşte de iubirea dintre 
Henric al VIII-lea, un tânăr nesăbuit şi 
Anne Boleyn, de care îşi imaginează că 
probabil trecătorii contemporani lor se 
împiedicau fără voie pe lângă Hever Castle, 
lucru prin care explică – în treacăt – un 
„fenomen”, pirateria: unii oameni, când 
mergeau la St. Albans, nimereau peste 
cei doi păcătoşi sărutându-se chiar  sub  
zidurile  mănăstirii.  Atunci oamenii aceia 
au plecat pe mare şi s-au făcut piraţi până 
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când idila dintre cei doi – şi căsătoria – 
au luat sfârşit. Latura anecdotică este, de 
altfel, cvasiomniprezentă, fie că e vorba de 
istorie, de geografie sau, pur şi simplu, de 
viaţa – în barcă sau anterioară acesteia – a 
personajelor. Un astfel de exemplu ar fi 
cazarea lor la Datcher, unde, după ce aleg / 
resping posibilitatea de a se opri la cele două 
hoteluri existente în aşezare, din motive 
puerile – că unul n-are caprifoi, iar celălalt, 
deşi are caprifoi, le iese în întâmpinare 
printr-un domn cu păr roşu care nu le place 
–, ajung să culeagă: află că sunt singurele 
hoteluri, între timp supraaglomerate, când 
încearcă să revină în vreunul, cu paturi 
improvizate prin orice loc imaginabil, 
dar, mai ales, inimaginabil (în pivniţele 
pentru cărbuni, în bucătărie, în grajduri 
etc.). Orice posibilitate de găzduire este 
apoi imposibilă, astfel că, după îndelungi 
căutări zadarnice, sleit de puteri, Harris 
s-a aşezat pe coş şi a declarat că el unul 
nu mai merge mai departe. A spus că pare 
un loc liniştit şi că ar prefera să moară 
acolo. Ne-a rugat pe mine şi pe George să 
o sărutăm din partea lui pe bătrâna lui 
mamă şi să le spunem rudelor că le-a iertat 
şi că a murit împăcat.

În acelaşi registru anecdotic, ironi-
zându-l pe bătrânul gentleman, paznicul 
ecluzei Hambledon, care-i răspunsese 
flegmatic să bea din fluviul din care el 
bea de cincizeci de ani, că e destulă,  la  
rugămintea de a le da apă de băut, când li 
se epuizaseră rezervele, George i-a declarat 
că înfăţişarea lui după o asemenea cură nu 
pare o reclamă suficient de potrivită pentru 
marfa respectivă şi că ar fi preferat apă de 
la pompă.     

Asemenea unui ghid plin de zel, 
naratorul nu scapă din vedere nimic 
esenţial pentru potenţialul călător: De la 
Picnic Point la ecluza de la Old Windsor, 
râul este de-a dreptul fermecător. Un drum 
umbrit, presărat ici-acolo de căsuţe cochete, 
se întinde pe mal până la „clopotele din 
Ouseley”, un han pitoresc, aşa cum sunt cele 
mai multe hanuri de aici, unde se poate lua 
un pahar de bere pe cinste, ultima observaţie 
certificând-o cu trimiterea la tovarăşul lui: 
Aşa susţine Harris, şi în privinţa asta 
îl poţi crede pe cuvânt. Enunţul având 
caracter  incidental e menit să prevină 
instalarea monotoniei şi să aducă o doză 
de suspans prezentării care apoi se reia: 

Old Windsor este un loc celebru în felul în 
care Eduard Confesorul avea un palat aici, 
şi tot aici, marele conte Edwin a fost găsit 
vinovat de judecătorii vremii pentru că a 
pus la cale moartea  fratelui regelui.  Latura 
anecdotică a episodului nu lipseşte:  se pare 
că, vrând să-şi demonstreze nevinovăţia 
pe loc, contele ar fi rupt o bucată de pâine 
şi ar fi spus: Dacă sunt vinovat, fie ca 
această bucată de pâine să mi se oprească 
în gât!, consecinţa gestului – necomentată 
de narator, ca şi altele de acest fel, pe care 
le oferă astfel spre meditaţie cititorului – a 
fost că personajul apoi a încercat să înghită 
bucata de pâine, s-a înecat şi a murit.

În carte este cuprinsă, de asemenea, 
o toponimie bogată, alcătuită, la fel, din 
denumiri mai mult sau mai puţin cunoscute, 
dar având fiecare o poveste pe care 
scriitorul, prin vocea personajului-narator, 
se simte obligat să o împărtăşească. Astfel, 
Ankerwyke House, Picnic Piont, Hever 
Castle, Kent, St. Albans, Buckingamshaire, 
Windsor, Wraysbury, Old Windsor, Boveney, 
Home Parc, Victoria Bridge, Datchet, Eton 
etc. sunt doar câteva dintre toponimele care 
împânzesc romanul, dând o idee asupra 
teritoriului acoperit / investigat de aceasta. 

Obiectul atenţiei naratorului îl fac 
însă – în afară de personajele şi ocupaţiile 
lor din barcă –, în primul rând, aşezările 
situate în contiguitatea Tamisei. Marlow, 
de pildă, este una dintre cele mai plăcute 
aşezări de pe malul râului. Este un orăşel 
agitat, plin de viaţă; nu este prea pitoresc, 
dar poţi găsi multe colţişoare frumoase. 
Şi apoi, bineînţeles, vine istoria cu ale ei, 
menite să justifice sau să certifice existenţa 
unui asemenea loc în conştiinţa şi în viaţa 
multora. Nu sunt însă numai cuvinte de 
laudă la adresa locurilor asupra cărora se 
opreşte atenţia naratorului. Spre exemplu, 
Maidenhead este prea snob ca să fie 
plăcut. Este un loc frecventat de granguri 
şi de însoţitoarele lor de sex feminin 
ultraîmpopoţonate. Este oraşul hotelurilor 
opulente, vizitate de filfizoni şi balerine.

Îmbinând, aşadar, seriozitatea cu 
gluma, căutând însă să dea tot timpul 
impresia de tratare gravă a universului 
investigat, prin intermediul personajului-
narator, scriitorul reconstituie o lume ale 
cărei date sunt, fireşte, parţial general-
umane şi parţial intrinseci lumii engleze.  
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Atavism. Iată un cuvânt simpatic! 
Bine construit, muzical, uşor de pronun ţat, 
plăcut, auzului, ciudat fără a fi bi zar, ştiin-
ţific fără a fi savant. Îi datorăm botanistului 
olandez Hugo de Vries (1448-1935), care 
a descoperit şi studiat mutaţiile. E format 
din radicalul latin atavi (urmaş de al patru-
lea grad), ceea ce nu este de fapt decât o 
sinecdotă, pen tru că evocă o multitudine 
de strămoşi. După cât se pare, semnificaţia 
sa nu este apreciată la justa valoare. Pentru 
elevi, valoarea sa este chiar negativă, ceea 
ce nu poate fi susţinut din punctul lor vede-
re, dar nu rezultă din aceasta că noţiunea 
de atavism este limitată şi depreciată în 
totalitatea sa. Un purcel pre zintă pe spate şi 
pe părţi dungi longitudinale, caracteristice 
puilor de mistreţ. Fenomenul este rar şi se 
interpretează ca o reapariţie imprevizibilă 
a caracte relor strămoşului porcului domes-
tic, mistreţul. Spre deosebire de ereditate, 
care desemnează influenţa imediată a tată-
lui şi a mamei, atavismul se manifestă prin 
persistenţa în ascuns a unor caractere, des-
pre care s-r crede că s-au pierdut definitiv 
în cursul evoluţiei. Datorită atavismului, 
fiecare dintre noi speră să posede o anume 
trăsătură fizică sau morală care-l caracte-
riza pe unul din stră moşii săi ce-a trăit cu 
câteva secole înainte. El poate să presupu-
nă că-i seamă acestui strămoş ca un frate 
geamăn şi că a existat prin el însuşi, foarte 
puţin modificat de condiţiile total diferite 
de timp şi loc.

Această noţiune de atavism este preţi-
oasă pentru că face să se sfărâme, într-o can-
titate imensă – dar nu infinită – de fragmen-
te, masa ereditară sub care părinţii noştri 
imediaţi – tatăl şi mama – ameninţau să ne 
strivească. Datorită atavismului, ereditatea 
nu mai este un bloc ce trece de la o generaţie 
la alta, ci un praf de stele din care fiecare 

împrumută pentru a-şi compune constelaţia 
personală. Prin dungile sale longitudina le, 
purcelul nu ţine seama de tatăl său, vierul, 
şi de mama sa, scroafa. El atestă faptul că e 
mai aproape de un mistreţ ca re a trăit cu o 
mie de ani în urmă în pădurea galeză. Astfel 
îşi revendică o anumită libertate.

Atavismul este opusul clonajului. 
Unii silvicultori, în loc să planteze seminţe 
de arbori, găsesc că e mai uşor să recurgă la 
butăşire. O ramură dintr-un co pac, plantată 
în pământ, produce rădăcini şi devine ea 
însăşi copac. Se pune întrebarea: este ace-
laşi copac sau un altul? Este, desigur, un alt 
copac datorită vârstei. E mai tânăr şi va trăi 
mai mult, după ce arborele donator va fi 
mort de bătrâneţe. Genetic însă, este acelaşi 
co pac, şi aici exista un mare pericol, pen tru 
că o pădure întreagă alcătuită prin butăşi-
re va prezenta o monotonie genetică total 
contrară naturii şi care o va face extrem 
de vulnerabilă în faţa agre siunilor exte-
rioare: maladie, paraziţi, de generescentă, 
schimbare de climat. Cea mai buna formă 
de apărare a vieţii îm potriva agresiunilor 
este varietatea infinită a indivizilor care o 
reprezintă.

Butăşirii vegetale îi corespunde clona-
jul animalelor. Clonajul uman nu este pen-
tru acum, poate pentru mai târziu. Atunci 
un bărbat va putea da naştere unui băiat, 
o femeie unei fete, care vor fi copia lor 
exactă. Te cuprinde ameţeala când încerci 
să-ţi imaginezi ce relaţie se va stabili între 
cei doi gemeni adevăraţi pe care-i separă o 
generaţie. Relaţiile între fraţii gemeni sunt 
tot timpul ameninţate de dominaţia unui 
fra te asupra celuilalt. În cazul clonajului, 
această dorinţă va fi cumplită. Greuta tea 
autorităţii parentale – deja primită de către 
copiii obişnuiţi – va atinge probabil, pentru 
copilul supus unui singur părinte iden-

Michel TOURNIER

Gânduri 
despre 

Atavism
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tic cu el, un grad de netolerat. Şi dacă îşi 
ucide părintele, va fi vorba, desigur, de un 
particid, dar şi de un fraticid şi, în acelaşi 
timp, de o sinucidere... şi invers. Trebuie să 
adăugăm că o societate de indivizi obţinuţi 
prin clonaj ar fi de o extremă fragilitate, ca 
şi pădurea obţinută prin butăşire. Dacă o 
criză morală îl împing către drog sau sinu-
cidere, asta îl priveşte numai pe el. Dar când 
toată societatea nu face decât să reproducă 
un singur individ, o agresiune ar suprima 
întreaga lume, dintr-o dată. Umanitatea a 
supravieţuit întot deauna epidemiilor. Asta 
pentru că s-a găsit oricând, în întinsa vari-
etate societăţii, un număr suficient de indi-
vizi refractari faţă de germenii aducători de 
moarte. O societate de indivizi născuţi prin 
clonaj este destinată, mai devreme sau mai 
târziu, dispariţiei.

Atavismul este interpretat ca un eşec 
de către crescătorii de animale. Într-adevăr, 
selecţia pe care ei o practică ur măreşte să 
elimine sau să reducă la tăcere toate trăsă-
turile ereditare care nu conduc spre scopul 
pe care ei îl urmăresc. Este deci esenţial 
pentru crescătorul de animale ca urmaşul 
să reproducă fidel trăsăturile selecţionate 
de la pă rinţi.

După cum se vede, atavismul, este o 
formă de ereditate, are drept efect suprima-
rea eredităţii, ceea ce constituie un imens 
progres uman. Pentru că anu lează eredita-
tea la infinit, dublând nu mărul atavicilor la 
fiecare generaţie.

Există o anumită înrudire matemati că 
între această reflecţie asupra atavismului şi 
legenda inventării şahului. Să ne amintim 
deci această legendă.

A fost odată un chinez care se plictisea. 
Atunci el dădu o lege prin care invită pe toţi 
supuşii săi să-i arate jocuri şi distracţii noi. 
Drept recompensă, el promise să îndeplinească 
dorinţa – autorului invenţiei care reuşea să-l 
înveselească.

O mulţime imensă se grăbi către pa lat 
şi, cu această ocazie, au fost inventate ţintarul, 
dominoul, crochetul, belota, hopa-mitică, zboară 
gaia, leapşa pe cocoţate şi o sută de alte jocuri, 
unele mai atrăgătoare decât altele. Dar regele 
nu-şi descreţea fruntea şi-i trimitea înapoi pe 
concurenţi, unii după alţii.

Într-o zi se prezentă un om cu o cutie şi o 
planşetă. Aceasta din urmă era o tablă de şah cu 
64 de pătrăţele. Din cutie el scoase doi regi, două 
regine, patru turnuri, patru cavaleri, patru nebu-
ni şi şaisprezece pioni. Jumătate din piese erau 
negre şi jumătate albe. „Acesta-i regele jocurilor 
şi jocul regilor”, afirmă el şi îşi iniţie suveranul 
în jocul de şah. Regele a fost entuziasmat de la 

început şi a ordonat întregii curţi să înveţe acest 
nou joc. Apoi spuse inventatorului:

- Tu singur ai reuşit să mă distrezi. Şi 
făcând aceasta, ai adus o imensă contribuţie 
la îmbogăţirea patrimoniului ludic al întregii 
umanităţi. Îmi voi ţine promisiunea. Care-ţi 
este dorinţa? Oricare ar fi, ţi-o voi îndeplini 
fără teamă sau reţinere. Vrei să fii guvernatorul 
unei provincii, vrei mâna fiicei mele, sau pro-
pria-ţi greutate în aur şi pietre preţioase?

- Sire, răspunse omul, acest joc n-are preţ 
şi nu m-am gândit să trag profit oferindu-vi-l. 
Dar n-aş vrea să par că dispreţuiesc regula aces-
tui concurs. Şi pentru că insistaţi, aflaţi că nu 
voi cere decât o anumită cantitate de orez.

- Orez? – strigă regele. Iată o dorinţă 
într-adevăr modestă. Şi ce canti tate de orez vrei 
drept recompensă?

- Numai cea pe care o arată pă trăţelele 
tablei mele de şah: un bob de orez pentru prima, 
două pentru a doua, patru pentru a treia, opt 
pentru a patra şi aşa mai departe, dublând can-
titatea până la a 64-a căsuţă.

- Îţi admir modestia, spuse regele. Să se 
facă dorinţa ta. Voi ordona imediat socotitorului 
meu să calculeze nu mărul babelor lor care-ţi 
revin şi vei putea să te-ntorci astăzi acasă cu 
sacul de orez.

Socotitorul se puse pe treabă şi minutele 
treceau fără ca să ajungă la şirul calculelor. Opt 
zile mai târziu, el fu în măsură să comunice 
regelui rezultatul adunărilor şi înmulţirilor sale. 
Era un număr de douăzeci de cifre, corespun-
zând întregii recolte de orez a Chinei pe durată 
de un secol: 18.446.000.000.000.000.000.

Această progresie prin dublare este 
tocmai cea conduce din generaţie în gene-
raţie la un număr de strămoşi inimaginabil, 
dar nu de neconceput. Cele 64 de pătrăţele 
fiind asemuite cu atâtea generaţii, ca de 
obicei, o durată de 25 de ani, se ajunge la 
un salt înapoi de 25x64=1.600, ceea ce ne 
duce în secolul al V-lea după Iisus Hristos. 
Numai că oamenii nu sunt aşa de nume-
roşi, iar numărul lor scade pe măsură ce ne 
întoarcem în trecut.

Pentru a-mi găsi, în anul 400, 18.446 
trilioane de strămoşi, trebuie ca fiecare 
om să fie strămoşul meu din mai multe 
puncte de vedere, diferite, ca într-un teatru 
unde fiecare actor este obligat să joace mai 
multe roluri la fiecare reprezentaţie. Nu 
voi merge mai departe cu aceste reflecţii. 
Voi spune simplu că acest imens ghem de 
strămoşi, al cărui produs sunt, nu lasă prea 
mult loc rasismului, aristocratismului şi 
nici chiar interzicerii incestului.

Traducere de Andrei STURDZA
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Pentru cititorul familiarizat cu proza lui 
Saul Bellow, ideea unei colecţii de eseuri scrise 
de laureatul premiului Nobel pentru literatu-
ra nu surprinde. Romanele sale sunt deseori, 
cel mai adesea, lungi solilocvii pe marginea 
condiţiei umane. Trama, story-ul sunt secun-
dare. Ceea ce contează este privirea autorului 
asupra destinului personajelor sale. Din acest 
punct de vedere se poate spune că Saul Bellow 
este un autentic moralist, calitate bazată pe un 
acut simţ al observaţiei şi o profundă înţelegere 
a naturii umane. Colecţia de eseuri în discu-
ţie – „It all adds up: from the dim past to the 
uncertain future” publicată de Penguin Books 
în 1995 a fost primită, cum era de aşteptat, într-
un mod elogios. Pentru a da doar un singur 
exemplu: Chicago Tribune nota că „acestea 
sunt documente vii, vibrante, care ne spun cum 
am trăit noi în memoria lui Saul Bellow şi cum 
putem să devenim mai buni, cum poate lumea 
să devină acel loc în care domneşte arta şi gân-
direa devine plăcere estetică.”

„Uvertura” colecţiei este un eseu dedicat 
lui Mozart, eseu din care prezentăm în traduce-
re un fragment substanţial.

Cu ani în urmă am citit o carte ciuda-
tă de Ortega y Gasset intitulată „Revolta 
maselor”. În ea, Ortega explică ce este un 
om al maselor: el nu este în mod obligato-
riu un proletar – profesionalii educaţi pot 
fi şi ei oameni ai maselor. Nu este aici locul 
să explicăm despre ce vorbeşte Ortega. 
Doar unul dintre argumentele lui mă inte-
resează acum: el spune că omul maselor 
este incapabil să distingă între un obiect 
natu ral, proces natural şi un artefact, un 

obiect de natură secundă. El consideră de 
la sine înţeles, ca parte a ordinei lucruri-
lor, ca atunci când intră într-un ascensor şi 
apasă pe buton el va merge în sus. Când 
mecanismul dă greş, când, de exemplu, 
ascensoarele nu se ridică şi autobuzele nu 
sosesc, spiritul care protestează relevă că 
el înţelege ascensoarele sau autobuzele ca 
fiind comodităţi gratuite cum sunt lumina 
zilei sau posibilitatea universală de a respi-
ra aer.

A ne felicita, totuşi, pentru educaţia 
noastră iluministă este pur şi simplu o eva-
ziune de la modul real. Noi cei “educaţi” 
nu putem nici măcar să începem să expli-
căm tehnologiile pe care le folosim în fieca-
re zi. Vorbim despre electronică sau ciber-
netică – dar în zadar. Procesele naturale 
sunt şi ele dincolo de înţelegerea noastră, şi 
în ciuda discuţiei noastre despre lipide sau 
metabolismul carbohidratat, nu pricepem 
practic nimic despre fiziologia digestiei sau 
transmiterea impulsurilor nervoase. Faţă în 
faţă cu minunile tehnologice fără de care 
noi n-am putea trăi, suntem la fel de îna-
poiaţi ca un om sălbatic, deşi educaţia ne 
ajută să ascundem asta de noi şi de ceilalţi. 
Într-adevăr ne-ar paraliza total să reflectăm 
la încâlcitele circuite sau minicomputere ori 
să încercăm să dobândim o înţelegere clară 
a translaţiilor descoperirilor fizicii particu-
lelor în armele moderne.

Acestea sunt totuşi miracole faţă de 
care avem un profund respect şi care, 
poate, domină înţelegerea noastră relativă 
la ce este un miracol. Un miracol este ceea 
ce aduce oamenii în Australia în zece ore. Şi 
datorăm asta revoluţiei ştiinţifice.

Saul BELLOW

MOZART, 
OMUL MODERN
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Ceea ce vreau să spun este total trans-
parent. Nici o altă generaţie nu a trăit vreo-
dată într-o lume transformată într-un mod 
miraculos de artefacturi gata făcute. Ortega 
y Gasset excepţie făcând, nu suntem deloc 
mai bine înarmaţi decât omul maselor gân-
ditorului spaniol să descoperim natura şi 
artificiul. Mai mult, ne-am pierdut încrede-
rea de modă veche a lui Ortega în puterea 
noastră de a explica ce este natura. Putem 
oare spune că înţelegem vijelia metabolică 
internă care transformă materia în ener-
gie?

Datoria noastră, într-un sens, este pur 
şi simplu să ghicim artefactele pe care le 
produce tehnologia în forme tot mai ezote-
rice şi mai miraculoase, dar ce putem spune 
despre muzica operei Don Giovanni sau 
Cosi Fan Tutte – considerată ca un miracol 
– ca revelaţii comprehensive a ceea ce poate 
fi Eros în două manifestări atât de diferite 
ale sunetului?

Cred că aproape oricine ar simţi că 
aşa cum principiile din spatele unui pro-
dus de tehnologie poate fi înţeles pe deplin 
dacă hotărâm să studiem metoda oferită 
nouă de fiinţe inteligente cărora le sun-
tem asemănători, noi vom fi de asemenea 
capabili să facem un tur complet al acestor 
opere. Dar când încercăm să facem asta, 
muzica ne conduce într-o fundătură. Există 
o dimensiune a muzicii care interzice înţe-
legerea finală şi parează sau eschivează 
obiceiurile cognitive pe care le respectăm 
şi venerăm. Parcă am călări pe creasta unui 
val al înţelegerii care a depăşit deja natura, 
şi suntem devotaţi credinţei că nu există 
mistere – există doar ceea ce încă nu este 
cunoscut. Dar cred că m-am făcut înţeles. 
Suntem la fel de neştiutori de chestiunile 
fundamentale pe cât au fost oamenii din-
totdeauna. Respectul de sine ne cere să 
părem “că ţinem aproape”.

Şi poate ceea ce spun este în legătură 
cu importanţa tot mai mare a lui Mozart, 
fiindcă pe măsură ce secolul XX se apro-XX se apro-se apro-
pie de sfârşit, rivalii lui romantici par mai 
puţin mari decât păreau acum 50-60 de ani. 
Cei mai desăvârşiţi dintre istoricii contem-
porani ai muzicii, scriitori ca extraordinarul 
Wolfgang Hildesheimer, cred că Mozart 
este genul de om care mi se pare foarte 
apropiat, şi Peter Porter cu timp în urmă, 

în Encounter Essay (iunie 1983) scria că 
Mozart “pare un om modern”, mai apropi-
at nouă decât Bach, “o personalitate pe care 
temperamentul nostru o poate înţelege.” 
Şi continuă spunând că există suficiente 
dovezi (prin care el vrea să spună dovezi 
documentare – corespondenţă, obiecte per-
sonale, date, scoase la lumină de către 
cercetători) “să producă o mare tristeţe 
când reflectăm la viaţa lui Mozart. Ea nu 
va părea un triumf, refuză să ne permită 
să fugim de un sentiment de nevinovăţie 
neconfortabil şi anacronic; nici un aranja-
ment de fapte sau întorsături de ficţiune, de 
la distorsiunile dulcege al lui Sacha Guitry 
la simplificările minimalizatoare ale piesei 
Amadeus de Peter Schäffer nu-l va îmbrăca 
pe Mozart în hainele răzbunării sau apote-
ozei. El este atât de diferit de Beethoven, un 
titan de o total diferită manieră.”

“Modern” este un termen ciudat: 
poate fi folosit pentru a minimaliza şi (sau 
chiar mai des) pentru a eleva. Poate însem-
na decadent, degenerat, nihilistic, abisal, pe 
de-o parte – sau poate însemna o capacitate 
de a depăşi dezordinea contemporană, sau 
să umbrească o etapă în formarea unei noi 
superiorităţi, sau să înceapă să distileze 
o nouă esenţă. Poate însemna că cele mai 
bune dintre minţile contemporane arată 
calităţi de putere, subtilitate, scop şi resur-
se, de infinită plasticitate, adaptabilitate, de 
curaj de a face faţă la tot ceea ce istoria lumii 
a aruncat în cârca generaţiilor epocii noas-
tre. “Mintea noastră”, a spus E.M. Foster, 
“nu este un organ plin de demnitate”. Şi ne 
cere s-o “exersăm în toată sinceritatea”.

În cazul lui Mozart, “sinceritate” este 
o consideraţie marginală, întrucât el nu era 
obligat să caute adevărul în germană, fran-
ceză, italiană sau engleză. Obiectivul lui 
nu este sinceritatea ci binecuvântarea. Dar 
după cum vom înţelege cu toţii imediat, 
opinia că mintea nu este un organ plin de 
demnitate este modernă. Este exact la ceea 
ce ne aşteptăm. Tocmai lejeritatea, ironia, 
uşurinţa, sunt calităţi pe care în ziua de azi 
le privim ca date de la sine înţeles. Apretul 
idealurilor secolului al 19-lea, pompozi-
tatea dictatorilor secolului al 20-lea, sunt 
respinse şi luate în râs ca fiind periculoase 
şi false. Citind despre viaţa particulară a lui 
Mozart, recunoaştem că era degajat, pentru 
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a spune aşa, sans façon. Nu a adoptat nici 
o atitudine – ideea însăşi de “geniu” îi era 
străină. Vedem din scrisorile sale că era deo-
sebit de modern ca observator. Să vă dau 
câteva exemple. Iată descrierea arhiducelui 
Maximilian, un frate al împăratului şi noul 
arhiepiscop de Köln: “Când Dumnezeu îi 
dă omului o misie sfântă, El îi dă în gene-
ral înţelegerea ei; şi aşa stau lucrurile, sunt 
convins, în cazul arhiducelui. Dar înainte 
de a deveni preot, el era mult mai spiri tual 
şi mai inteligent şi vorbea mai puţin, dar cu 
mai multă sensibilitate. Ar trebui să-l vezi 
astăzi. Prostia i se scurge din ochi. Vorbeşte 
şi vorbeşte şi o face mereu în falseturi – şi a 
început să-i crească guşa. Pe scurt, tipul s-a 
schimbat definitiv.”

Şi iată descrierea unui călugăr domi-
nican din Bologna: “... privit ca un om 
sfânt. În ceea ce mă priveşte, eu nu cred 
asta, fiindcă la micul dejun, bea deseori o 
ceaşcă de ciocolată şi după aceea un pahar 
de vin spaniol tare; şi am avut eu însumi 
onoarea de a dejuna cu acest sfânt care a 
băut la masă o carafă plină şi a încheiat cu 
un pahar de vin tare, două felii mari de 
pepene, piersici, pere, cinci ceşti de cafea, 
o farfurie întreagă de usturoi, şi două far-
furioare cu lapte şi lămâie. Poate urmează 
vreo cură, dar eu nu cred, fiindcă ar fi prea 
de tot; mai mult decât atât, după amiaza 
mănâncă mai multe mici gustări.”

Mozart are darul romancierului de 
a caracteriza prin detalii mici. El nu este 
respectuos, nu este nici sever – nici măcar 
atunci când scrie: “prostia îi curge din 
ochi.” Modul lui de a vedea provine de la 
natura lui, poate dintr-o sursă apropiată 
sursei muzicii lui. Cele două stiluri, verbal 
şi muzical, au ceva în comun. Adeseori 
comentează asupra vocilor oamenilor pe 
care-i descrie. Arhiepiscopul vorbeşte în 
falsetto. Poetul Wieland, pe care îl întâlneşte 
la Mannheim în 1777, “are o voce aproape 
copilăroasă” şi un defect de vorbire “care-l 
face să vorbească foarte încet”, astfel că nu 
poate rosti o duzină de cuvinte fără să se 
oprească.” Cât despre cântăreţi, comenta-
riile sale sunt foarte bogate: “Un bun cân-
tăreţ, un bariton, şi chinuit când cântă fal-
setto, dar nu atât de mult cât Tibaldi la Viena.” 
“Bradamante, îndrăgostită de Ruggiero... 
este cântată de o sărmană baroneasă... Ea 

apare sub un nume fals... are o voce oare-
care, şi apariţia ei scenică nu ar fi rea dar 
cântă fals ca dracul.”

El are un mare apetit modern pen-
tru impresiile personale, notează Einstein. 
Despre peisaj – deşi este un mare călător – 
scrie rareori. “Despre artă nu s-a pronunţat 
deloc...” Einstein adaugă mai departe că în 
Roma “cele mai frumoase flori nu-l inte-
resau, fiindcă stătea acasă acoperind foile 
de hârtie cu note.” De la Roma, Mozart, i-a 
scris surorii sale glumind că flori frumoa-
se erau aduse în stradă – “aşa mi-a spus 
tata.”

Să fii modern înseamnă să fii mobil, 
mereu pe drum, cu puţine rădăcini într-
un loc, cosmopolit, să nu fii prea tulburat 
când ocupi temporar o locuinţă. Mozart 
compunea din cap în timpul călătoriilor. 
Era mobil prin temperament. Nissen, unul 
dintre primii lui biografi, nota cumnata lui 
Mozart, îşi amintea că în ultimii lui ani, “se 
uita la toţi cu privire pătrunzătoare, dădea 
răspunsuri cumpătate la orice, indiferent 
dacă era vesel sau nu, şi totuşi, părea că 
este pierdut în gânduri în legătură cu ceva 
total diferit. Chiar când îşi spăla mâinile 
dimineaţa mergea încolo şi încoace, nu stă-
tea locului nici o clipă, îşi bătea un toc de 
celălalt, şi era mereu cufundat în gânduri... 
Era totdeauna plin de entuziasm când era 
vorba despre noi amuzamente, călărie, bili-
ard, de exemplu... Îşi mişca în continuu 
mâinile şi picioarele, se juca mereu cu ceva, 
de exemplu, pălăria, buzunarele, lanţul de 
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la ceas, mesele, scaunele, ca şi când erau 
piano-uri...”

Ceea ce era permanent, evident, ducea 
în sinea lui. În 1788, scrie de la Viena: 
“Dormim seara asta, pentru prima oară, în 
casă nouă (din Wahring), unde vom rămâ-
ne vara şi iarna asta. Una peste alta, schim-
barea nu-mi spune nimic, chiar o prefer... 
Voi avea mai mult timp să lucrez.”

Einstein ne spune că Mozart si soţia 
lui şi-au schimbat locuinţa la Viena de 11 
ori într-o perioadă de zece ani: “Uneori 
chiar după nici trei luni. Viaţa lor era un 
perpetuu turneu, schimbând o cameră de 
hotel cu alta, şi curând camerele de hotel 
erau uitate... Era gata în orice moment 
să schimbe Viena pe oricare alt oraş sau 
Austria pentru oricare altă ţară.”

Nici arta nu era un “proiect” pentru 
el, cum va fi pentru ceilalţi în secolul XIX. 
Şi nici nu era întărit la gândul că este un 
geniu. S-a despărţit de chestiile externe 
superflue şi pare că devreme în viaţă a luat o 
hotărâre în ceea ce privesc lucrurile de care 
putea să se dispenseze. Aceasta s-a făcut cu 
rapiditate intuitivă şi siguranţă – semnul 
clar al unei libertăţi pure şi perfecte. Pentru 
un modern, postura geniilor romantice este 
dezagreabilă. Miroase a public relation, şi a 
făcătură de imagine. În acest sens apreciem 

megalomania wagneriană, histrionismul, 
cultismul şi politica. Mozart nu are nici 
unul dintre aceste defecte sau ambiţii. Lui 
nu-i pasă de politică. “Puterea” în sensul 
clasic mo dern, nu-l tentează. Intrigile sunt 
fun damental străine de caracterul lui. Şi-n 
privinţa caracterului practic, este lipsit de 
organ. Biografii lui recenţi sunt de acord 
că administrarea propriilor sale afaceri a 
fost dezastroasă. Din eşec s-a retras în 
muncă. Printre contemporanii lui vienezi, 
scrie Peter Porter, făcând un sumar la con-
cluziile lui Hildesheimer, era considerat ca 
un neserios şi ca un nechibzuit din natură. 
Dar neglijenţă sau inabilitatea de a preve-
dea consecinţele (cum a putut să nu vadă 
că Figaro va irita nobilimea vieneză, care-l 
va pedepsi boicotându-i concertele?) este 
ca episodul cu florile la Roma, procesiunea 
nesfârşită a trăsurilor care trec, peisaje pe 
care le ignoră, numeroasele schimbări de 
locuinţă. Aceste experienţe pasagere sunt 
un fundal sau orizont. Nunta lui Figaro 
trebuia să fie scrisă; retragerea patronaju-
lui, prin urmare, trebuia să fie acceptată. 
La fel cu alte bobârnace, înfrângeri, şi 
dezamăgiri. S-a îndrăgostit de o femeie 
care nu l-a vrut şi s-a combinat cu sora ei. 
Dintre chestiunile de interes care i-au atras 
atenţia la Constanze ştim despre candoarea 
sexuală lăudăroasă a scrisorilor pe care i 
le-a trimis. Făcea şi el ce putea, dar nu erau 
fanteziile lui despre organele genitale ale 
lui şi ale ei, situate şi acestea pe orizontul 
celor trecătoare, un subiect plăcut pentru 
corespondentă – la urma urmelor lucrul cel 
mai important?

Astăzi avem o deosebită simpatie pen-
tru uşurinţa adolescentină despre sex a lui 
Mozart (şi despre ceea ce Porter numeşte 
“amuzamentul lui coprolifilic şi... sexuali-
tatea infantilă”). Dar înşişi contemporanii 
lui Mozart erau de obicei mai liberi din 
acest punct de vedere decât suntem noi. 
Şi mama lui folosea un limbaj fără per-
dea. Secolul XIX ne-a dat un interregnum 
de puri tanism. Am crezut întotdeauna că 
“represiune” şi “inhibiţie” aşa cum sunt 
descrise de Freud se referă la o schimbare 
temporară de accent “moral”. Studenţii 
de la engleză sunt familiarizaţi cu această 
mişcare de la senzualitatea deschisă a lui 
Fielding şi Laurence Sterne la pruderia vic-

eseu



136
pagina

REVISTA FEED BACK                                                              nr. 1-2/ ianuarie-februarie 2014 

toriană (“cuviinţă”) din Dickens şi Trollope. 
Confesiunile lui Rousseau sau Bijuteriile 
indiscrete ale lui Diderot ne-o confirmă. 
Ceea ce are secolul XX este o “liberare”, 
cu toate excesele şi exagerarea pe care o 
implică termenul. Ar fi greşit să facem, din 
Mozart un herald al “libertăţilor” pe care 
le-am “cucerit” la mijlocul acestui secol. 
Nu a fost deloc playboy-ul pionier al lui 
Schäffer din Amadeus. Acum 70 de ani, 
unchii mei ruşi emigranţi încă vorbeau 
liber şi colorat despre funcţiile corpului şi 
chestiunile sexuale - “country matters” cum 
le numeşte Shakespeare în Hamlet. Astfel 
de jocuri de cuvinte sunt comune în piese-
le lui. Specialiştii în literatura perioadelor 
Tudor şi Stuart le-au colectat. Bawdry are 
un pedigree lung. Conversaţia la curţile 
Elisabetei şi a lui James I nu a fost ceea ce 
mai târziu am numi “respectabilă.”

Obscenităţile lui Mozart în scrisori-
le sale către “Basel” – un văr bun – ar fi 
putut fi înregistrate, susţine domnul Porter, 
pentru un manual de sexualitate infantilă. 
Dar nu este asemănător cu limba străzii de 
astăzi care este rareori comică şi tinde să 
devină mai degrabă rutinieră. Obscenităţile 
spirituale ale secolului XVIII dispar din 
literatura romantică a secolului XIX – poate 
ca o concesie la îmbunătăţirea calităţii citi-
torului mic – burghez cu ideile lui ciudate 
despre nobility.

Şi totuşi nu are rost să pretindem că 
Mozart nu a fost ciudat de zăpăcit. Există 
numeroase dovezi că se prefăcea, că făcea 
pe clovnul, făcea trucuri, făcea gaguri. Şi că 
avea o slăbiciune pentru compania de slabă 
calitate. O anume Frau Pichler, care scria 
romane istorice, notează că nici Mozart, 
nici Haydn nu demonstrau niciodată în 
relaţiile interpersonale forţă intelectuală şi 
aproape nici un dram de ştiinţă sau cultură. 
În societate, ei dovedeau “numai tempera-
ment comun, glume insipide, şi (în cazul 
lui Mozart) un mod de viaţă nechibzuit, 
şi totuşi ce adâncimi, ce lumi de fantezie, 
armonie, melodie...” etc. scrie ea.

Aceeaşi doamnă a stat odată la pian 
şi a cântat “Non piu andrai” din Figaro: 
“Mozart care s-a întâmplat să fie prezent, 
a venit la mine pe la spate, şi felul cum 
am cântat trebuie să-i fi plăcut fiindcă 
murmura melodia cu mine, şi bătea ritmul 

pe umărul meu; deodată, totuşi, a tras un 
scaun, a stat jos, mi-a spus să continui să 
cânt bas, şi a început să improvizeze vari-
aţii atât de frumoase încât toată lumea şi-a 
ţinut respiraţia, ascultând muzica Orfeului 
german. Dar brusc s-a săturat, a sărit şi, aşa 
cum făcea deseori în dispoziţia lui trăsni-
tă, a început să sară peste masă şi scaune, 
mieunând ca o pisică şi făcând tumbe ca un 
copil năstruşnic.” Hildesheimer vorbeşte 
despre asemenea izbucniri ca despre “nece-
sităţi fizice, compensaţie automată pentru 
mintea transcendentă... sunt rezultate, dar 
şi reflex al distracţiei mentale.”

Să te gândeşti la Mozart şi la împre-
jurările vieţii sale este, pentru mine, foarte 
plăcut – umorul lui este foarte contempo-
ran. Totuşi nu-l putem înţelege aşa cum nu 
putem înţelege eurile noastre contempora-
ne. Ne despărţim de cărţi ca studiul despre 
Mozart a lui Heldesheimer mărturisind 
că enigma caracterului lui ne depăşeşte. 
Stă ascunsă în spatele muzicii lui, şi noi 
nu ajungem niciodată s-o înţelegem. Când 
spunem că este modern, presupun că vreau 
să spun că recunoaştem în muzica lui sem-
nătura Luminilor, a raţiunii şi a universalis-
mului – recunoaştem de asemenea limitele 
Luminilor. Am învăţat din istorie că lumină, 
liberare şi iad merg mână în mână. Pentru 
că pe fiecare drum pe care-l deschide liber-
tatea, două se închid. În laicitatea luminoa-
să şi veselă a lui Mozart există întotdeauna 
o întunecime supralumească. Şi libertatea 
pe care o exprimă este totdeauna însoţită 
de tristeţe, o supunere profundă melanco-
liei. Suntem investiţi – aşa văd eu lucrurile 
– cu comprehensiune, dar ceea ce ni se cere 
să înţelegem este prea mult pentru noi.

Hildesheimer este convins că atât 
Mozart, cât şi Beethoven au purtat ceea ce 
el numeşte “o aură metafizică”. Beethoven 
era conştient de asta, a cultivat-o şi a 
exploatat-o. Mozart neştiind că are o ase-
menea aură, “a exagerat prezenţa lui fizică 
cu perpetue tactici diversioniste, care au 
devenit rutină.” Era demonic în mod clov-
nesc. A fost un ciudat care nu a înţeles nici-
odată natura stranietăţii sale. Beethoven 
îşi afirmă măreţia. Mozart nu. El nu este 
preocupat de sine; mai degrabă este obse-
dat cu ceea ce este născut să facă. Există 
puţine indicaţii la el de amour propre comun 
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cu vanitate obişnuită, şi nici un semn de 
grandezza.

E bine, toată această discuţie despre 
“aurele metafizice” poate să fie supără-
toare, ştiu asta. Şi totuşi, când oameni care 
sunt în mod limpede sensibili insistă să 
vorbească despre chestiuni metafizice şi 
despre aure ar fi bine să ne controlăm cu 
prudenţă iritarea şi să ne întrebăm de ce 
oameni cu mintea clară, echilibraţi, sunt 
obligaţi să părăsească simţul comun pozi-
tivist pe care ne bazăm cu toţii. Ceea ce îi 
îndepărtează de la respectabilitatea intelec-
tuală este muzica însăşi. Muzica ne forţea-
ză să întrebăm de ce este atât de continuu 
fertilă, de nouă, de ingenioasă, de nesecat – 
de ce este capabilă să ne spună atât de mult 
mai mult decât pot alte limbaje şi de ce este 
dată atât de de-a gata, de uşor, de gratuit. 
Fiindcă nu este produsul unui efort. Ceea 
ce ne face să vedem este că există lucruri 
care trebuie făcute cu uşurinţă. Cu uşurin-
ţă sau deloc – acesta este adevărul despre 
artă. Concentrarea fără efort este miezul 
chestiunii. Voinţa şi dorinţa sunt amuţite 
(cum au înţeles mulţi mistici), şi munca este 
transformată în joacă. Şi ceea ce vedem noi 
în biografia pământească a lui Mozart este 
păstrarea a ceea ce contează printre dis-
tracţii şi hărţuieli – să facem o listă suma-
ră a acestora: locuinţă, cârciumi, saloane, 
aristocraţi reci şi proşti, datorii neplătite, 
tirani mărunţi ca episcopul de Salzburg şi 
lacheii lui, călătorii interminabile, peisaje 
neimportante, muzică proastă, dezamăgiri 
în dragoste. Chiar greutatea unei superiori-
tăţi naturale, care face să nască ranchiuni în 
alţii şi care prin urmare trebuie disimulată.

Împotriva acestora există înţelegerea 
că munca ar trebui transformată în joacă 
– poate aşa cum spune înţelepciunea în 
Cartea Proverbelor: “Am fost cu Domnul la 
începutul drumului său, înainte ca să facă 
ceva, de la început. Am existat întotdeau-
na, şi înainte ca să fie făcut pământul... Am 
fost cu el făcând toate lucrurile: şi am fost 
încântată în fiecare zi, jucând tot timpul în 
faţa Lui; am jucat în lume. Şi bucuria mea 
aveau să însoţească copii oamenilor.”

Nu putem vorbi despre Mozart fără să 
ne întrebăm “de unde vin toate astea”, fără 
să nu atingem anumite chestii “eterne”, 
“misterioase”. Mulţi au susţinut pe bună 

dreptate că el este “modern” (“unul de-al 
nostru”), şi totuşi esenţa “modernului” este 
să demistifice. Cum se face că “modernul 
nostru Mozart” sporeşte misterul? Suntem 
înclinaţi să vedem misterul ca o vată sau 
ceva amorf, şi, totuşi, Mozart, muncind la 
lumină, la vedere, este total coerent. Deşi el 
nu foloseşte o limbă cognitivă, putem, până 
la un punct, să-l înţelegem perfect. Sunetele 
şi ritmurile lui corespund unor stări ale 
sentimentului pe care am învăţat cu toţii 
să le interpretăm. Acest mod muzical de 
vorbire este diferit de cel semantic care ne 
permite să specificăm sau să denotăm. Ne 
simţim împinşi să mergem dincolo de un 
atare limbaj, fie în direcţia exactităţii pure a 
matematicienilor, fie în direcţia unor afecte 
mai mari ale sunetului şi vederii. Ultimele, 
afectele, sunt cu atât mai puternice fiind-
că merg dincolo de definiţiile vorbirii, ale 
discursului inteligibil.  Muzica lui Mozart 
este vorbire a afectelor. Ceea ce nu o putem 
numi decât misterioasă. Auzim în ea; prin 
ea se exprimă sentimentul nostru despre 
misterul radical al fiinţei noastre. Asta este 
ceea ce auzim în Cosi Fan Tutte sau în 
Quintetul în do minor.

*
Când spun, totuşi, că mintea care înţe-

lege melodrame gen Dallas este capabilă 
să absoarbă Homer şi Shakespeare – sau 
Mozart, cum el se află în centrul atenţiei 
noastre – voi spune că noi avem puteri 
transistorice. Sursa acestor puteri se află în 
natura noastă curioasă. Ne-am concentrat 
cu imensă hotărâre asupra ceea ce ne for-
mează în exterior, dar asta nu trebuie, de 
fapt, să ne ghideze dinspre interior. Doar 
dacă permitem noi asta.

Ceea ce este atractiv la Mozart (pe acest 
fond de maşini ideologice ruginite) este că el 
este un Om. A învăţat pentru sine (ca în Cosi 
Fan Tutte) gustul dezamăgirii, al trădării, 
suferinţei, slăbiciunea, nebunia, şi vanitatea 
cărnii şi a sângelui, ca şi goliciunea cinismu-
lui. În el vedem o persoană care se are doar 
pe sine în clipele grele. Dar ce persoană, şi 
ce artă a produs. Cât de profund (dincolo de 
orice cuvinte) ne vorbeşte el despre mistere-
le naturii noastre umane comune. Şi cât de 
relaxată şi de uşoară este măreţia lui.

Prezentare si traducere Ion CREŢU

eseu
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interviu

Jean MONTALBETTI: Sunteţi vreodată 
surprins de imaginile propriei dumneavoastră 
persoane, aşa cum sunt reflectate de ceilalţi?

Julio CORTÁZAR: Sunt atât de vari-
ate! Există cu toate acestea imagine care se 
impune din afară: cea a scriitorului cunos-
cut, numit maestro în America Latină. Este 
un cuvânt care îmi displace peste măsură. 
Mi se spune maestro în timp ce mă voi 
considera, până în ziua morţii mele, drept 
un amator de literatură. Nutresc o mare 
admiraţie pentru scriitorul profesionist, cu 
condiţia să aibă talent. Dar, în cazul meu, 
lite ra a fost şi va fi întotdeauna un exerciţiu 
ludic.

În felul meu de a fi, anumite aspecte 
pot părea contradictorii. Astfel, unii critici 
sau cititori – în general oameni serioşi – se 
miră de faptul că îmi place boxul. Ei găsesc 
paradoxal ca un scriitor pe care îl consideră 
în alte privinţe de rafinat să poată aprecia 
şi iubi un meci de box. Or, pentru mine, 
boxul, atunci când bineînţeles de calita-
te, are trăsăturile unei estetice de o mare 
frumuseţe. Uneori, anumite persoane sunt 
şocate aflând că sunt un om care iubeşte 
viaţa citadină, căruia îi place mult să cutre-
iere străzile. Trece drept neserios faptul 
că petrec ore în şir prin cafenele stând de 
vorbă cu necunoscuţi. Ei bine, toate acestea 
fac parte din mine... Nutresc o mare nevoie 
de contact cu ceilalţi, păstrându-mi toto-
dată singurătatea. Nu-mi plac mulţimile. 

Nu mă simt în largul meu în mijlocul lor, 
chiar dacă e vorba de mulţimi cărora le 
împărtăşesc şi lupta, cum e cazul Cubei şi 
al Nicaraguei.

J.M.: Sunteţi nevoit să faceţi un efort 
foarte ca să vă adresaţi acestor mulţimi?

J.C.: Da, e un efort care mă costă. De 
fapt, mă simt eu însumi doar atunci când 
sunt singur la mine acasă, făcând numai 
ce-mi place.

J.M.: Pentru un observator din afară, cre-
aţi impresia că aţi făcut tot ce v-a stat în putinţă 
ca să păstraţi dimensiunea copilăriei.

J.C.: N-am făcut nimic. Ea s-a păstrat 
singură. S-ar putea să fie vorba aici de ceva 
bolnăvicios, anormal în felul meu de a fi, 
dar cred că supravieţuirea copilăriei la vâr-
sta adultă a însemnat mult în numeroase 
dintre scrierile mele. Criticii afirmă că în 
povestirile şi romanele mele, copilul este 
doar copil şi atât, nu un soi de mic monstru 
plăsmuit de adulţi care cred că vorbesc des-
pre copii. Ei bine, dacă versiunea mea lite-
rară asupra copiilor e îndreptăţită, aceasta 
se datorează faptului că sunt eu însumi 
foarte copil atunci când vorbesc despre ei. 
Mă simt mereu de parcă aş avea zece ani.

J.M.: Mai există in comportamentul 
dumnea voastră şi o atitudine adolescentină, 
constând în faptul că păreţi a sta mereu la 
pândă, gata să înţelegeţi insolitul, să fiţi într-o 
anumită măsură disponibil de a porni, la nevoie 
de la zero.

Ultimul interviu 
al lui 

Julio CORTÁZAR

Jean MONTALBETTI în dialog cu Julio CORTÁZAR

"Există întotdeauna în ceea ce scriu un îndemn 
de a nu accepta lucrurile ca şi cum ar fi gata primite"
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J.C.: E foarte posibil ca aceasta să fie 
o ati tudine firească la adolescenţi. În orice 
caz, pot să vă spun că, încă din copilărie, tot 
ceea ce oamenii considerau a fi definitiv, tot 
ceea ce era axiomatic şi categoric, la mine 
era pus sub semnul îndoielii. Refuzam să 
accept lucrurile ca atare de la bun început. 
Trebuia să le exa minez şi să reflectez asu-
pra lor. Adeseori descopeream că nenu-
mărate idei împrumutate sau tot atâtea 
legi de conduită socială îmi erau complet 
străine. Pentru mine ele nu erau adevărate. 
Căutam mereu excepţionalul, intersec ţiile 
dintre două lucruri. Îndată ce am început 
să scriu, am vorbit tocmai de aceste inter-
secţii. Există întotdeauna în ceea ce scriu 
un îndemn de a nu accepta lucrurile ca şi 
cum ar fi gata primite, fatale, ceea ce insuflă 
literaturii mele un caracter fantastic.

J.M.: În povestirea dumneavoastră 
„Manuscris gă sit într-un buzunar”, una din 
nuvelele volumului „Octaedru”, propuneţi citi-
torului jocul seducţiei în oglindă (care este toto-
dată un joc al întâmplării). În oglindă, bărbatul 
nu priveşte femeia aşezată în faţa lui, ci o altă 
femeie, ce nu mai are acelaşi prenume. Aveţi 
sentimentul că există doi Julio Cortázar: cel 
care se reflectă în privirea celorlalţi şi un altul, 
perceput înlăuntrul lui?

J.C.: Da, aşa cred, fără să pot aduce 
dovezi concrete. Este o problemă de intui-
ţie. Cred pen tru început că suntem cu toţii 
dubli. Eul văzut de ceilalţi nu coincide 
aproape niciodată cu propriul meu eu, 
văzut de mine. Am această obsesie a dublu-
lui încă din copilărie, deoarece am impresia 
că numeroşi semeni ai mei sunt înzestraţi 
cu o dedublare de care sunt sau nu conşti-
enţi. De altfel, tema dublului constituie de 
multă vreme un subiect literar, mai ales la 
romanticii germani.

J.M.: Dacă ne-am gândi la Dostoievski, 
fie şi numai la „Idiotul”, Rogojin este dublul 
„negru” al lui Mîşkin, ambii fiind indisolubil 
iubiţi de Nastasia Filipovna.

J.C.: Desigur că e prezent şi la 
Dostoievski. Această dedublare nu are 
nimic original, dar este o constantă în 
multe dintre scrierile mele, intervenind 
uneori fără să-mi dau seama, ca în roma-
nul „Şotron”, unde două cupluri, unul la 
Paris (Oliveira şi Sibylle), iar celălalt la 
Buenos Aires (Traveler şi Talita) repetă 
trasee simetrice. Am fost întotdeauna con-
vins că dublul lui Baudelaire a fost Edgar 
Poe. Există fotografii care sprijină această 

afirmaţie. Într-o serie de imagini, şi unul 
şi altul prezintă ace laşi defect al privirii, 
o asimetrie. Amândoi au un ochi mai jos 
decât celălalt. Mai mult decât atât, amin-
tiţi-vă că Baudelaire, care nu l-a cunoscut 
niciodată pe Edgar Poe şi care ştia destul de 
prost englezeşte, a fost fascinat de primele 
poeme şi povestiri ale lui Poe. Şi-a făcut 
rost de dicţionare şi ne-a dat acea mi nunată 
traducere a „Povestirilor extraordinare”, 
un fel de recunoaştere a fratelui de peste 
ocean, care e mai mult decât un frate gea-
măn.

J.M.: După aproape treizeci de ani de 
când scrieţi, de la „Regi” la „Autonauţi”, de 
la „Şotron” la „În conjurul zilei în optzeci de 
luni” nu aţi încetat de a vă afirma ca „homo 
ludens”, ca om al jocului, ca om în joc. Opuneţi 
acest joc isto riei, ca forma literară de creaţie cea 
mai liberă ?

J.C.: Nu ştiu dacă îl opun cu ade-
vărat istoriei. Este evident că o simplă 
privire aruncată asu pra istoriei omenirii, 
chiar asupra celei mai vechi, demonstrează 
capacitatea jocului la om, în posibilităţile 
sale cele mai vaste. Oamenii care locuiau 
în peşterile din Lascaux sau Altamira erau 
aproape nişte maimuţe. Nu ştiu nici măcar 
dacă posedau un limbaj. Cu toate aces tea, 
ei se jucau pictând pe pereţii locuinţelor 
lor scene de o mare frumuseţe, care dove-
desc o dezvoltare estetică încă din aceste 
timpuri. Se spune că e vorba de imagini, 
de scene de vânătoare magice, destinate să 
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atragă bună voinţa zeităţilor capabile să le 
procure un cerb sau un bizon, după caz. 
Căutarea pigmentului potrivit şi elaborarea 
desenului arată însă la acei oameni o capa-
citate ce depăşeşte cu mult nevoile practice 
ale momentului: aprinderea focului, hrana, 
lupta împotriva duşmanilor. Mă gândesc 
şi la cele mai vechi morminte asi riene şi 
egiptene, unde nu numai copiii au fost 
înmormântaţi împreună cu jucăriile lor, dar 
acestea se numără adeseori printre obiecte-
le destinate a-l însoţi pe răposat pe celelalte 
tărâmuri. Aceasta dovedeşte, cred, că omul 
simte nevoia jocului încă de la începutu-
rile sale. În zilele noastre, când omenirea 
a evoluat, simţul jocului rămâne în prim 
plan. Elementul ludic este o permanenţă a 
mentalităţii şi a su fletului uman.

J.M.: Scriaţi în „Înconjurul zilei în opt-
zeci de lumi”: „Ce şansă excepţională să fii sud-
american, ba chiar argentinian şi să nu te simţi 
obligat să scrii serios, să fii serios şi să te aşezi 
în faţa maşinii de scris cu pantofii bine lustru-
iţi şi o noţiune sepulcrală a gravităţii clipei”. 
Pentru dumneavoastră jocul este legat în mod 
necesar de non-serios?

J.C.: Mă folosesc aici, cu o anumi-
tă doză de iro nie, de o caracteristică a 
literaturii latino-americane şi a comporta-
mentului latino-american, îndeosebi cel al 
scriitorilor. În ansamblu, consider că lite-
ratura latino-americană este prea serioasă, 
deoarece, aşa cum ne putem da seama, în 
concepţia ei comunicarea trebuie să aibă 

loc cel mai direct posibil, acordându-i-se 
în treaga importanţă. Noţiunea de impor-
tanţă este prin urmare asimilată seriozităţii. 
Am spune că, pentru mulţi dintre aceşti 
scriitori expri marea unei idei, a unui punct 
de vedere cu ironie sau umor diminuează 
calitatea comuni cării. Nu sunt deloc de 
acord cu aceasta. Lite ratura engleză, de 
exemplu, a arătat că tocmai atunci comu-
nicarea este mai percutantă când lucrurile 
cele mai grave reuşesc a fi expri mate printr-
un joc de cuvinte.

J.M.: Trăiţi în Franţa din 1951. Aţi optat 
chiar din 1981, pentru cetăţenia franceză, dar în 
fond n-aţi încetat niciodată să păstraţi dialogul 
cu compatrioţii dumneavoastră argentinieni şi 
în general latino-americani.

J.C.: Într-adevăr, am părăsit Argentina 
acum mai bine de treizeci de ani, dar astăzi 
mă simt neîndoielnic mai latino-american 
decât eram atunci. Aici, în Europa, am 
putut percepe trep tat realitatea diferitelor 
ţări latino-americane. Trăind în Franţa, am 
întâlnit latino-americani de toate prove-
nienţele, exilaţi sau aflându-se aici pur şi 
simplu fiindcă viaţa i-a adus în această ţară. 
Am descoperit diferite maniere de a fi, de 
a gândi, de a trăi latino-americane, pe care 
nu le-aş fi cunoscut în Argentina, ţară situ-
ată la extremitatea sudică a continentului, 
izolată geografic de celelalte.

J.M.: Asupra acestui punct manifestaţi o 
atitu dine foarte opusă în raport cu Borges. El se 
vrea argentinian, dar declară că America Latină 
nu există ca entitate.

J.C.: Da, opinia mea e radical opusă, 
căci cred din ce în ce mai mult că America 
Latină exis tă. Dacă răsfoim dimineaţa zia-
rele, putem constata că ea există, înfrun-
tând duşmani din lăuntru şi din afară. Ea 
supravieţuieşte în ciuda dictaturilor sân-
geroase, în ciuda opri mării, a tentativelor 
neocolonialiste ce sunt opera Statelor Unite, 
– şi aici mă exprim fără să ezit – duşmanul 
natural al Americii Latine. Abia în Europa 
am căpătat însă conştiinţa acestei stări de 
lucruri. În Argentina, fiind izolat şi cu mult 
mai tânăr, nu vedeam situaţia cu suficientă 
luciditate.

J.M.: Acest efect al oglinzii ce reflectă o 
altă realitate constituie o temă tipic cortazari-
ană.

J.C.: Nu, este vorba de o convergenţă 
istorică. Într-o ţară ca Franţa venim zilnic 
în contact cu realităţile unor ţări foarte 
îndepărtate. De pildă, America Centrală. 
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Dacă ne-am afla în clipa aceasta la Buenos 
Aires şi am pune trecătorilor de pe stradă 
întrebările cele mai simple despre situa-
ţia politică din Salvador, Guatemala sau 
Nicaragua, aceştia n-ar şti ce să răspundă. 
Ei nu dispun decât de informaţii suma-
re, care au fost până acum deformate de 
militarii argenti nieni, ce s-au străduit să 
condiţioneze mentali tatea poporului. Mai 
intră însă în joc şi distan tele vertiginoase, 
care transformă acest ansam blu într-un 
continent balcanizat. Privind de aici, ne 
putem gândi la o multiplicare a oglinzilor, 
care transmit Europei o imagine comună a 
Americii Latine.

J.M.: Revoluţia, care nu e un joc, trebuie 
şi ea să se păzească de spiritul seriozităţii?

J.C.: Da, desigur. Şi încă într-un mod 
foarte spe cial. E un subiect pe care-l abor-
dez adeseori când mă aflu într-o ţară ce a 
trecut prin revo luţie, cum e Cuba, sau tră-
ieşte din plin revo luţia, ca Nicaragua. (...) 
O revoluţie ce n-ar ţine seama de nevoia 
de bucurie, de joc, de înflorire intelectuală, 
sentimentală, psihologică este o revoluţie 
care, după părerea mea, e condamnată la 
scleroză, la birocraţie, la soarta de a reduce 
totul la dosare şi expediente. Eliberarea 
finală şi fericirea nu pot fi atinse apropiind 
existenţa omului de cea a stupilor de albine 
sau a mu şuroaielor de furnici. Aceste insec-
te vieţuiesc cu o eficacitate perfectă, lipsin-
du-le însă tot ceea ce ne face să fim oameni 
şi ne insuflă bucuria de a trăi. (...)

J.M.: Pentru dumneavoastră scrisul e, 
desigur, un soi de joc suprem, în măsura 
în care repre zintă o practică, iar această 
practică ludică poate fi la rândul ei pentru 
autor o modalitate de a se situa în raport 
cu istoria.

J.C.: În ceea ce mă priveşte, cred că pot 
da un răspuns afirmativ. Au fost însă scrii-
tori foarte mari care nu au recurs la ludic şi 
au realizat opere extraordinare menţinân-
du-se la alţi para metri. Tot ceea ce spun, 
o spun pentru mine. Îndată ce am început 
să scriu, prezenţa umoru lui şi a ludicului 
au devenit o constantă în căr ţile mele. Fără 
îndoială afirmaţia pare a fi paradoxală, 
deoarece povestirile mele nu sunt nici odată 
vesele. Ele sunt mai degrabă tragice sau 
dramatice, fac mai mult parte din contextul 
nopţii decât din cel al zilei. Ludicul trans-
pare însă sub alte înfăţişări. Chiar cele mai 
drama tice dintre ele sunt călăuzite de un 
ritm mu zical – fără să fie desigur vorba de 

imitarea ritmurilor muzicale. Limbajul are 
pentru mine un ritm asemănător bătăilor 
inimii. Fără acesta, scrierea devine prozaică. 
Ea transmite comu nicarea raţională, dar nu 
mai e capabilă de a transmite comunicarea 
ce trece prin inconştient şi subconştient.

J.M.: Vă scrieţi cărţile în limba spaniolă; 
sim ţiţi nevoia de a le citi cu glas tare?

J.C.: Da, desigur. Le citesc adeseori cu 
glas tare. Acestea sunt clipele când percep 
deficienţele de ritm. Acest simţ muzical al 
limbii pe care îl posed mă ajută şi s-o ame-
liorez din punct de vedere semantic. Cele 
două aspecte sunt profund legate între ele.

J.M.: În „Înconjurul zilei în optzeci de 
lumi” afir maţi: „această aşa-numită constanţă 
ludică ex plică, dacă nu justifică multe dintre 
scrierile sau întâmplările vieţii mele. Pe par-
cursul acestei dia lectici magice un bărbat-copil 
luptă pentru a marca ultimul punct în jocul 
vieţii sale”. Până la urmă, acest joc nu este 
oare o partidă de şah cu moartea, cu propriul 
destin?

J.C.: Ba da, fără îndoială. Atunci când 
vorbesc despre joc, nu mă refer la sensul 
obişnuit al termenului, cum ar fi să iei o 
minge şi să te joci cu ea într-o curte, aşa 
cum fac copiii. Până şi în acest caz copiii se 
joacă serios. Adulţii nu remarcă importanţa 
pe care jocul o are pentru ei. Îmi amintesc 
cum, copil fiind, eram scan dalizat când, 
în mijlocul unui joc disputat cu micii mei 
prieteni, apăreau mama sau mătuşă-mea, 
spunându-mi: „E timpul să faci baie, ter-
mină cu joaca”. Consideram intervenţia lor 
ri dicolă şi stupidă, deoarece pentru mine 
baia era ceva trivial. Important era jocul, 
fiindcă el reprezenta un ritual, o ceremonie. 
În acest sens, literatura este terenul meu de 
joc. Mă joc scriind, dar o fac cu seriozitate. 
Acest joc poate deveni un joc al morţii.

J.M.: Tocmai în ultima dumneavoastră 
carte, „Autonauţii cosmostrăzii”, povestiţi, pe 
un plan umoristic, odiseea pe care aţi între-
prins-o în mai 1982 împreuna cu soţia dumnea-
voastră, Carol Dunlop. Regula jocului era să 
străbateţi în 33 zile autostrada Paris-Marsilia 
oprindu-vă în cele 65 parkinguri ale acestui 
itinerar, câte două pe zi. Adevăratul joc nu se 
petrece oare pe un alt parcurs – al scrierii – 
deoarece drumul este totodată cel al textului 
şi al vieţii, deoarece ter minaţi singur această 
carte, după moartea lui Carol Dunlop în noiem-
brie 1982. Cu alte cuvinte, jocul este în acelaşi 
timp tragedie.

interviu



142
pagina

REVISTA FEED BACK                                                              nr. 1-2/ ianuarie-februarie 2014 

J.C.: Da, din nefericire este o tragedie. 
Dar pe atunci nu ne puteam închipui că voi 
fi nevoit să închei cartea singur. Îmi amin-
tesc lacrimile lui Carol la sosirea noastră la 
Marsilia. Mi-a spus: „Cât de puţin a durat 
călătoria!” fiindcă, pe măsură ce înain-
tam, fiecare parking însemna o descoperi-
re minunată. Astfel, am constatat apariţia 
unei adevărate ecologii a autostrăzii pe care 
nimeni n-o putea bănui: colonii de păsări la 
adăpost de vânători, cuibărite în mici oaze 
de verdeaţă.

J.M.: „Autonauţii” nu reprezintă numai 
o anchetă sociologică şi ecologică. Este vorba de 
un text literar conceput după modelul povesti-
rilor dum neavoastră: există un loc închis, auto-
strada, din care nu trebuie să ieşiţi; un mijloc de 
trans port, microbuzul, în care locuiţi împreună 
cu soţia dumneavoastră. Am putea face anumi-
te apropieri cu labirintul din „Regii” sau yach-
tul din „Câştigătorii”, alt mijloc de transport, 
sau casa din centrul oraşului Buenos-Aires, 
ameninţată de invazie, din „Casa ocupată”, ori 
autobuzul, un mijloc de transport în comun din 
altă poves tire...

J.C.: Am fost întotdeauna obsedat de 
noţiunea spaţiilor închise ce devin locuri de 
trecere. Gra ţie acestor locuri de trecere poţi 
să pătrunzi brusc într-o lume fantastică. Ca 
să ajungi în ea, ajunge de multe ori un pod, 
un metrou, un autobuz, o maşină, toate 
spaţii închise ce facilitează, din raţiuni inex-
plicabile, comunicarea cu ceea ce denumesc 
eu fantasticul.

J.M.: În fond, pentru dumneavoastră 
jocul nu e niciodată solitar. Nu este numai 
jocul scriito rului sau al protagonistului: în 
„Autonauţii”, pri etenii sunt asociaţi prin fap-
tul că intervin în povestire, dar cititorul este şi 
el interpelat, in vitat să ia parte la joc, aşa cum 
şi spuneţi de altfel în „Şotron”, atunci când 
propuneţi citito rului două abordări diferite. În 
acelaşi timp, îl invitaţi să-şi construiască pro-
pria machetă, în „62, machetă de montat”. El 
e liber să-şi aleagă modul de întrebuinţare, să 
inventeze regula jo cului.

J.C.: Este un joc colectiv care merge cu 
mult dincolo de literatură. Îmi transform 
cititorii în complici, aşteptând în schimb 
de la ei libertatea lor mentală şi intelectu-
ală în raport cu ceea ce citesc. Aştept însă 
de la ei o libertate intelec tuală capabilă să 
depăşească literatura pentru a pătrunde în 
zona istoriei şi aici mă gândesc concret la 
America latină. Această atitudine de com-
plicitate pe care o cer cititorului reprezintă 
până la urmă un îndemn la o declaraţie de 
in dependenţă interioară a fiecărui individ, 
în lo cul stării de hipnoză în care literatura 
clasică a dorit aproape întotdeauna să-şi 
plaseze citi torul. Ştiu că e un demers foarte 
ambiţios şi că există de asemeni cititori care 
preferă şi vor prefera în continuare să se 
absenteze într-o carte, să înceteze de a mai 
fi indivizi în timp ce citesc. Ochii şi sensi-
bilitatea lor sunt cele ce absorb cartea, ei 
nu participă ca persoane şi ca actori. Mi-ar 
place să obţin ceva mai mult decât atât de 
la cititorii mei.

Traducere de Maria BERZA
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André CLAVEL: Bizară idee an roman 
des pre pendulul lui Foucault...

Umberto ECO: Am văzut acest pen-
dul pentru pri ma oară în 1952, aici la Paris, 
la Conserva torul de arte şi meserii. Am 
fost imediat fas cinat. Un an după „Numele 
trandafirului”, când am vrut să încep un al 
doilea roman, am venit să revăd pendulul. 
În acelaşi timp aveam în minte un episod 
din copilărie care mă obseda: acea zi înde-
părtată când mă dusesem să cânt la trom-
petă într-un cimitir... Dispuneam, iată, de 
două imagini frumoase, pendulul şi trom-
peta! Erau primul şi ulti mul capitol din 
noul meu roman. Îmi rămânea să inventez 
restul. Să caut legătura în tre aceste două 
metafore, între aceste două puncte fixe.

A.C.: Această carte este uriaşă. Cuprin de, 
unele în altele, o mulţime de povesti, o multitu-
dine de mici romane care se întretaie. Cum l-aţi 
compus?

U. Eco: Într-o manieră liniară, de data 
as ta, spre deosebire de „Numele trandafiru-
lui”, la care am început prin a scrie ultimele 
ca pitole. Am avut multe probleme de flash-
back, pentru că structura cărţii se dezvoltă 
pe mai multe nivele în acelaşi timp, trebu-
ind însă ca fiecare element al unui capitol 
să fie minuţios la locul său pentru a putea 
continua. Asta m-a făcut să sufăr.

A.C.: Cele 650 de pagini ale „Peudulului” 
sunt un moment de erudiţie, asupra multor 
subiecte, dar în special asupra Templierilor şi 
asupra a tot ce atinge supranaturalul, esote-
ricul. La Borges erudiţia era o variantă a fan-
tasticului, dar la dv. este şi mai neliniştitoare: 
ea ascunde, se pare, o teribilă dezorientare, un 
scepticism profund.

U. Eco: Pentru mine, erudiţia repre-
zintă mai întâi realismul. Dacă am acu-
mulat atâtea di gresiuni asupra apariţiei 
supranaturalului de-a lungul secolelor, este 
pentru a arăta că aceste lucruri aparţin 
însăşi esenţei con diţiei noastre. Ocultul este 
un dat funda mental al Istoriei, în trecut 
ca şi în prezent. Cât despre scepticismul 
despre care vorbiţi, acesta nu apare la toate 
personajele. Se gă seşte mai ales la Belbo: 
un om care nu s-a realizat în viaţă şi care-
şi domină dezorientarea cu aceste jocuri 
erudite, pur cerebrale, în jurul misterului 
Templierilor. Dar dacă aceste jocuri sunt 
vide când ele se numesc Belbo, ele nu mai 
sunt aşa când se numesc Eco! Permiteţi-mi 
să citez un exemplu ilustru: Bouvard şi 
Pécuchet sunt imbecili, nu şi Flaubert!

A.C.: Mulţi v-au reproşat că aţi pus prea 
multă erudiţie în acest roman.

U. Eco: Cantitatea are pentru nune 
o valoare calitativă, o funcţie structurală 
importan tă. Nu mi se poate spune: ar fi 
trebuit să elimini un pic din erudiţie. Am 
suprimat deja cel puţin 80 la sută... Există 
în mijlocul romanului un pasaj primejdios: 
nu se gă sesc evenimente, ci numai raţio-
namente complexe, asupra iezuiţilor, de 
pildă. Oare care alt scriitor ar fi înserat, în 
acel mo ment, o acţiune, pe cineva sărutân-
du-se sau Dumnezeu ştie ce. Dar, pentru 
mine, e im portant să descriu această situa-
ţie în care totul se reduce la un joc mental. 
Şi dacă există narativitatea e numai nararea 
unul vertij intelectual.

A.C.: Acest vertij e prezent în spatele 
întregului roman, nu?

U. Eco: Există oameni capabili să 

„Ocultul 
este un dat 
fundamental 
al istoriei”

André CLAVEL în dialog cu Umberto ECO 
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poves tească orgasme amoroase, crime sau 
că lătorii pe mare. Pe mine ceea ce mă fasci-
nează este orgasmul intelectual. Cu aceas tă 
convingere profundă: aventurile culturii 
sunt uneori cele mai dramatice, cele mai 
spectaculoase. Faptul că dl. Kant, la 60 do 
ani, reuşise să înţeleagă că există o struc-
tură transcedentală a cunoaşterii, ei bine, 
acest lucru este o lovitură de teatru extra-
ordinară, mult mai răscolitoare decât a te 
afla în faţa unui ucigaş dintr-un film de 
Hitchcoock! Am fost totdeauna fascinat de 
dramele intelectuale. Cei trei eroi ai mei 
s-au scufundat într-o tragedie a cunoaşterii, 
o tragedie la fel de tulburătoare ca aventu-
rile lui Jack Spintecătorul...

A.C.: Spuneţi undeva că noi trăim într-o 
epocă de confuzie. Şi adăugaţi: „Oamenii înghit 
totul, numai să fie ermetic”. E ade văratul 
subiect al „Pendulului”?

U. Eco: Există o frază la Chesterton 
care spune cam aşa: de când oamenii nu 
mai cred în Dumnezeu, ei cred în orice... 
Am trăit explozia intelectuală din mai ’68. 
Ti nerii erau atei; marxişti şi revoluţionari. 
După aceea ce s-a întâmplat? Jumătate din 
ei au căzut în misticism gen Krishna. Uitaţi-
vă la marea librărie Feltrinelli din Italia: raf-
turile care erau pline de Marx s-au um plut 
cu cărţi de tarod şi cărţi esoterice? Şi aceas-
tă poveste există în „Pendulul”. Aceas ta a 
condus la terorism, care are un arrière-plan 
mistic. Aceasta poate conduce de ase menea 
la fascism.

A.C.: Dar nu există o apologie a misteru-
lui de-a lungul întregului roman?

U. Eco: Puteţi să-mi spuneţi că există 
acolo fascinaţia bolii despre care vorbesc, 
dar sper că se găseşte de asemenea critica 
aces tei maladii. Eu povestesc această istorie 
à la Voltaire.

A.C.: Apropo de Voltaire, iubiţi şi dv., la 
fel, ironia. De pildă, ordinatorul de care se ser-
vesc eroii dv. se numeşte Abulafia: este anagra-
ma lui afabulia, fabulaţia, minciuna...

U. Eco: Nu! Abulafia este un personaj 
is toric, un kabalist care şi-a petrecut viaţa în 
terorizarea transmutării Fiinţei, exact ceea 
ce fac ordinatoarele. De aici vine alegerea. 
Apropo de ordinatoare, se spune adesea că 
sunt un fanatic al acestor unelte. Fals! Pre-
fer adesea să fac fişe de carton. Ordinatorul 
e cretin, îţi permite să mergi mai repede, 
dar e cretin.

A.C.: Sunteţi fascinat mai ales de biblio-
teci. Definiţia dv. cea mai simplă?

U. Eco: Înlocuitor de bunic. În trib, 
bunicul este omul care se aşează în faţa 
focului, seara, şi care povesteşte tinerilor 
trecutul. El a dispărut. Ne rămân bibliote-
cile: memo ria.

A.C.: Casaubon, naratorul dv., este un 
şoarece de bibliotecă. Vă seamănă?

U. Eco: Auziţi, eu refuz totdeauna 
identifi carea. Casaubon este mai tânăr 
decât mine, e slab ca un cui. Într-o zi am 
spus că în „Numele trandafirului” singurul 
lucru cu care mă identific sunt adverbele. 
Nu e o bu tadă: romancierul se identifică cu 
un anu mit mod de a construi o poveste, cu 
un stil, şi nu cu eroii.

A.C.: Aţi scris: există patru tipi ideali: 
cretinul, imbecilul, prostul şi nebunul. Ce câmp 
alegeţi aici?

U. Eco: Urmarea citatului este că 
persoa nele normale sunt un amestec al 
celor pa tru: asta îmi convine mai mult... 
De multă vreme doresc să scriu un roman 
despre im becilitate. Tipologia nu-mi dis-
place: pe im becil nu-l interesează treburile 
spiritului; prostul face construcţii mentale; 
cretinul e o giruetă; imbecilul ştie toată 
lumea. De exemplu, Aristotel va fi un prost, 
în timp ce Platon e mai mult nebun. Lacan? 
Nebun sau prost, nu ştiu sigur. Cei pe care 
nu-i iubesc sunt imbecilii, căci aceasta nu 
este o cali tate intelectuală, aceasta se situ-
ează la nivelul realităţii sociale.

A.C.: Şi unde-l aşezaţi pe Salman Rushdie, 
care a atacat cu violenţă „Pendulul”?
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U. Eco: Nu-i judec pe cei care m-au 
cri ticat! Pe vremea lui Khomeiny am scris 
articole pentru ca Rushdie să fie liber să se 
exprime... Să se exprime, aşadar!

A.C.: Dacă aş fi scris „Pendulul”, ce 
în trebare aţi fi dorit să-mi puneţi?

U. Eco: Iată o întrebare pe care n-am 
mai auzit-o niciodată. Ştiţi, e foarte greu să 
te întrebi singur. Ceea ce pot să spun totuşi 
e că există în romanul meu mici secrete 
pe care nu le voi dezvălui niciodată: am 
stre curat aici tot felul de jocuri interioare, 
de corespondenţe muzicale. Aceste jocuri 
as cunse nu vor fi descoperite poate nicio-
dată. Reprezintă plăcerea mea personală. 
E ca atunci când Stockhausen foloseşte o 
formulă matematică pentru muzica sa: nu 
sunteţi obligaţi s-o cunoaşteţi. Ea funcţio-
nează, în să de o manieră misterioasă.

A.C.: Sunteţi, în acelaşi timp, romancier, 
profesor de semiologie, cronicar la „Espresso”. 
Ce legătură există între aceste ac tivităţi?

U Eco: Personal, am impresia că mă 
ocup mereu de aceleaşi lucruri. Şi, ade-
sea, că mă repet. Dacă am început să scriu 
romane e pentru că am constatat că nu se 
pot rezolva anumite chestiuni filosofice de 
o manieră ştiinţifică şi că e nevoie să imagi-
nezi mituri pentru a ajunge acolo. În calitate 
de semi olog, demistific; ca romancier, dim-
potrivă, inventez poveşti. Oscilarea între 
aceste ge nuri îmi permite să mă menţin. Nu 
am, în tot cazul, decât o singură regulă: să 
fac totdeauna contrariul a ceea ce trebuie 
să fac! Dacă în această seară mă simt obli-
gat să-mi scriu cronica pentru „Espresso”, 
atunci scriu o pagină de roman. Trebuie să 
ştii să trişezi cu propriul supraeu.

A.C.: V-aţi petrecut viaţa scriind eseuri 
savante, care au un public restrâns. Şi, deodată, 
a fost şocul fantastic al „Numelui trandafiru-
lui” E, in acelaşi timp, un miracol şi un trau-
matism, nu?

U. Eco: Că publici trei mii de exempla-
re dintr-un eseu dificil sau un best-seller, 
structura psihologică a neliniştii e aceeaşi. 
Am câştigat mulţi bani cu „Numele tran-
dafirului”, dar n-am avut timp să mă gân-
desc la asta. La Milano continui să închiriez 
apar tamentul. Asta nu mi-a schimbat viaţa, 
port mereu aceeaşi cravată.

A.C.: Dacă aţi scrie o cronică pentru a 
explica fenomenul Eco, ce aţi spune?

U. Eco: Sunt ultimul în stare s-o facă. 
Dar aş avea poate o explicaţie: oamenii au 
destule lucruri facile, citindu-mă au impre-
sia că sunt cultivaţi şi inteligenţi...

A.C.: În presa italiană exista o cursă, 
chiar înainte de apariţia ,Pendulului”. Eraţi 
pregătit pentru acest joc?

U. Eco: De loc. Am turbat de mânie. 
Am în cercat să păstrez cu editorul secretul 
înainte de apariţia cărţii, dar asta a dezlăn-
ţuit curiozitatea gazetarilor. Au scris orice, 
chiar înainte de apariţia cărţii. Asta mi-a 
făcut deservicii enorme, care nu mai doresc 
să mă mai citească. Nu aveam de loc nevoie 
de această publicitate proastă.

A.C.: Vom vedea „Pendulul” pe ecran?
U. Eco: Sigur nu. Am primit deja 

cereri de adaptare, dar nu răspund la scri-
sori. Dacă romanul este redus la intrigă, el 
sfârşeşte într-un film de mâna a patra.

A.C.: Un nou roman, în curând?
U. Eco: Dacă voi scrie încă unul, va 

fi un roman în care nu se va mai vorbi de 
cărţi. Poate istoria unui analfabet solitar. 
Dar as ta trebuie să vină de la sine. Nu cred 
în inspiraţie. Totdeauna, un detaliu, un mic 
sim bol e acela care produce scânteia.

Traducere de Corneliu LAMATIC
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arte vizuale

La mulţi ani, Maestre!

În perioada 10 – 30 ianuarie 2014, la Galeria de 
Artă „Theodor Pallady“, Filiala U.A.P.R. Iaşi a găzduit 
expoziţia de Sculptură şi Desen a maestrului DAN 
COVĂTARU, prof. univ. dr. la Universitatea de Arte 
„George Enescu“. Într-un moment aniversar, cu ocazia 
împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani şi a peste 45 
de ani de carieră în domeniul creaţiei plastice şi a 
celui didactic, la catedra de sculptură a Facultăţii de 
Arte Vizuale şi Design, se cuvine să-i urăm domnului 
profesor şi noi, cei din promoţia 2002, un călduros La 
mulţi ani.

Creaţia sculptorului Dan Covătaru constituie 
obiectul de studiu a numeroşi critici care şi-au 
exprimat opiniile din diferite puncte de vedere. În 
cele ce urmează, nu îmi propun să realizez o sinteză 
a comentariilor acestora din diferite publicaţii, ci, în 
calitate de absolvent al secţiei de sculptură în grupa 
domniei sale, aş dori să evidenţiez, frumoasa împletire 
dintre activitatea artistică şi cea de dascăl, acum aflate 
deopotrivă sub imperativul excelenţei. 

Dan Covătaru se numără printre profesorii – 
artişti ieşeni, de la care mulţi specialişti în sculptură 
au parcurs şi aplicat cunoştinţele fundamentale 
referitoare la această artă. Inventivitatea cu care ne 
impresionează atât din punct de vedere profesional 
cât şi didactic reprezintă un punct forte în ceea 
ce priveşte născocirea unor soluţii compoziţionale 
inedite. Expoziţia cu care recent ne-a încântat sufletele 
ilustrează încă odată, libertatea de a reinventa şi 
reformula procedee noi prin intermediul 
unor arhetipuri metamorfozate plastic, 
printr-o diversitate tehnică, iar sub aspect 
expresiv, elemente conjugate într-o unitate 
stilistică inconfundabilă. Varietatea 
temelor şi a posibilităţilor de transpunere 
vizuală a unor idei sau concepte în 
materiale diferite şi spontaneitatea liniei 
în desen, sensibilitatea dar şi rigoarea cu 
care ne surprinde grafic atunci când ne 
referim la schiţele de compoziţie expuse 
în passepartout-uri.
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Ingeniozitatea sa încă nu cunoaşte 
limite... A reuşit singur să-şi construiască 
un sistem tehnic de mecanisme, format din 
diferite piese, care prin anumite mişcări 
urmăresc un singur scop - arderea formei 
şi turnarea în metal obţinând pozitivul din 
bronz. 

Interesul constituit de culturile şi 
civilizaţiile orientale, greceşti (minoice) 
sau medievale s-a reflectat şi în lucrările 
studenţilor absolvenţi care i-au urmat 
exigenţele în ceea ce priveşte studiul 
compoziţiei pentru sculptură. Lucrările 
sale reprezintă adevărate recomandări 
de specialitate, de bună cunoaştere şi 
experienţă în domeniul artistic – sculptural 
şi nu numai. Prin abordarea unor subiecte 
importante pentru genul sculpturii statuare 
- busturi monumentale reprezentând 
personalităţi marcante ale culturii române, 
cum ar fi câteva exemple: Spiru Haret, George 
Enescu, Sergiu Celibidache, Ion Creangă, Petre 
Andrei şi Ştefan cel Mare şi Sfânt,  a promovat 
valorile universale ale spiritului autentic 
românesc.

Panotarea expoziţiei de sculptură 
şi desen semnată Dan Covătaru, de la 
Galeria Pallady, reprezintă o lecţie 
magistrală asupra construcţiei volumului, 
a tratării „simbolului şi a metaforei în 
creaţia proprie“, a raportării formei la 
un spaţiu dat, prin crearea unui ambient 
ce ne trimite clar la călătoria pe o cale 
iniţiatică, unde vom descoperi conţinuturi 
semantice inedite, reflectând substraturile 
unei cunoaşteri subtile ale antropologiei. 
Organizarea valoroaselor piese de sculptură, 
imaginile listate tip „poster“ şi a desenelor 
în passepartout presupun chiar o adevărată 
viziune scenografică, în care arhitectura 
spaţiului interior este armonizată la mare 
artă.

Demn de admiraţia noastră, a celor 
care i-am ascultat şi înţeles crezul artistic 
în studenţie şi după absolvire, un model 
de conduită morală şi gândire judicioasă, 
deontologie profesională, verticalitate 
etică şi spirituală, artistul – profesor Dan 
Covătaru se înscrie cu succes şi va rămâne 
în linia creatorilor de valori naţionale şi 
universale. 

Sculptor Cosmin – Mihai IAŢEŞEN 
- membru U.A.P.R., Filiala Iaşi
(Asist. univ. dr. - Univ. de Arte 

„George Enescu “ Iaşi)

arte vizuale
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POETUL GRIGORE VIERU 
SĂRBĂTORIT LA IAŞI

eveniment

Plecat de şase ani dintre noi, marele 
poet de limbă română Grigore Vieru ar fi 
împlinit 79 de ani. Cu această ocazie, vineri, 
14 februarie 2014, Asociaţia Culturală „Feed 
Back” Iaşi şi Consulatul General al Republicii 
Molodova la Iaşi, în parteneriat cu Primaria 
Iaşi, Uniunea Scriitorilor, Filiala Iaşi şi Casa 
de cultură Mihai Ursachi, au organizat un 
ceremonial de depuneri de coroane şi jerbe 
de flori la bustul poetului, în Parcul de 
cultură Copou din Iaşi.

Evenimentul a început cu un ceremonial 
religios TE DEUM, urmat de alocuţiuni 
ale oficialităţilor: Ion COŞER (Consul – 
Consulatul General al Republicii Moldova 
Iaşi), Romeo OLTEANU (prefect al Judeţului 
Iaşi), Cristian ADOMNIŢEI (preşedinte al 
Consiliului Judeţean Iaşi), Mihai CHIRICA 
(viceprimar al Primăriei Iaşi), Acad. Mihai 
CIMPOI (Academia de Ştiinţe a Republicii 
Moldova), Cassian Maria SPIRIDON 
(preşedinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi), 
Adi CRISTI (directorul Casei de Cultură). 
Prezentrarea şi moderarea manifestării a fost 
realizată de poetul Daniel CORBU.

Un alt moment l-a constituit 
solemnitatea de depunere a coroanelor şi 
jerbelor de flori, cu participarea Gărzilor 
de Onoare şi a Fanfarei militare din cadrul 
Brigăzii Militare 15 „Podu Înalt” Iaşi.

Evenimentul s-a încheiat cu spectacolul 
de muzică şi poezie - „Taina care mă apără”, 
prezentat de Grupul folcloric „Şezătoarea" 
Şcoala Vânători-Neamţ (coordonatori: prof. 
Angela şi Mihai IAŢEŞEN).

 
Un eveniment mult mai amplu 

dedicat poetului Grigore Vieru, care va 
include simpozioane, lansări de carte, 
expoziţii de fotografii, spectacole de 
muzică şi poezie etc. va avea loc ulterior, în 
luna mai anul curent, în cadrul Festivalului 
International de Poezie Grigore Vieru, ediţia a 
VI-a, organizat de Asociaţia Culturală Feed 
Back, la Chişinău şi Iaşi. 
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Grigore Vieru se enumeră 
printre acei poeţi a căror fiinţă se face 
ecoul tuturor, printre acei poeta vates 
de felul lui Goga, pentru care mesajul 
poeziei are, în virtutea rădăcinilor vii, 
atribute mesianice.

Zoe  DUMITRESCU-
BUŞULENGA

Grigore Vieru este un mare 
şi adevărat poet. El transfigurează 
natura gândirii în natura naturii. 
Ne împrimăvărează cu o toamnă 
de aur. Cartea lui de inimă pulsează 
şi îmi influenţează versul plin de 
dor, de curată şi pură limpezime. 

Nichita STĂNESCU

eveniment

Esenţialmente, Grigore Vieru 
este poetul începuturilor de lume, 
când fiinţa este aurolară, nefisu-
rată şi neculpabilizată. Ea apare 
dintr-un mâl primar, fiind încon-
jurată de o aură rouă şi lacrimă. 
Produce, de aceea, o senzaţie de 
jilăveală sufletească, de natură 
rimbaudiană.

Acad. Mihai CIMPOI
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Cafeneaua literară a primit de curând Premiul Revista anului 2012, acordat de Asociaţia 
Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România – APLER –, cea mai importantă asociaţie de profil 
din ţară.

Decernarea premiilor APLER, aflată la cea de a XV-a ediţie, a avut loc marţi, 17 decembrie 
a.c., în Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti şi a fost ridicat de direc-
torul revistei, Virgil Diaconu.

Premiul confirmă calitatea publicaţiei, aşadar a echipei redacţionale, a colaboratorilor 
şi, fără nicio îndoială, eficienţa investiţiei culturale făcută de Primăria Municipiului Piteşti şi a 
Consiliului Local Piteşti, prin Centrul Cultural Piteşti, care editează Cafeneaua literară. 

Juriul, format din acad. Mircia Dumitrescu, prof. univ. dr. Silviu Angelescu şi Pavel 
Şuşară, a acordat 14 premii pentru anul editorial 2012, după cum urmează.

Autorul anului 2012: Nichita Danilov – Tablouri fără ramă, Editura Tracus Arte;
Revista anului 2012: Cafeneaua literară, Piteşti, director Virgil Diaconu;
Editura anului 2012: Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti;
Graficianul de carte al anului 2012: Mihai Zgondoiu;
Premiul pentru Opera Publicistică: Augustin Buzura - Nici vii, nici morţi, Editura RAO;
Premiul pentru Opera Dramaturgică: Mihai Ispirescu;
Premiul pentru literatură pentru copii: Ştefan Mitroi - Jocuri de nenoroc, Editura 

Detectiv;
Premiul pentru Jurnalism Cultural: Victoria Anghelescu - cotidianul.ro;
Premiul special pentru Proiect Literar Internaţional: revista Contact International, Iaşi, 

director Liviu Pendefunda;
Premiul special pentru susţinerea poeziei: Răzvan Ioan Dincă;
Premiul special pentru poezie: Ioana Greceanu - Fragment dintr-un viu, Editura Tracus 

Arte; Cristian Tiberiu Popescu - Muntele fericirilor, Editura Tracus Arte; Horia Gârbea - Trecutul 
e o sărbătoare, Editura Tracus Arte;

Premiul de Excelenţă: Cristina Popescu, director general Romfilatelia, pentru contribuţia 
deosebita la promovarea Anului Caragiale 2012 prin excepţionale produse filatelice. 

Premiul Revista anului 2012 
pentru Cafeneaua literară 

„Este o minune că putem oferi premi-
ile APLER, după ce ministrul Daniel Barbu 
a tăiat finanţarea acestora. Este pentru 
prima dată în ultimii 15 ani când Ministerul 
Culturii  nu a mai susţinut acest proiect 
cultural de excelenţă. Să sperăm că noul 
ministru al culturii va fi un administrator 
care va comunica mai bine şi mai eficient 
cu editorii şi cu creatorii de opere cultu-
rale de calitate”, a declarat Dan Mircea 
Cipariu, preşedintele APLER. 

În lipsa banilor, „premianţii au pri-
mit o diplomă însoţită de o operă de 
artă semnată de cunoscuţi artişti vizuali 
contemporani”, mai spune Cipariu. Dacă 
am fi cunoscut numele instituţiei sau al 
persoanei care le-a donat am fi transmis 
cuvenitele mulţumiri. Dar poate că cineva 
va face totuşi acest lucru.   

În final, ar fi să amintim vorba de 

duh a prozatorului Augustin Buzura, care 
a ţinut să-i transmită un mesaj celui care 
până nu de mulă vreme se afla în fruntea 
culturii: Nu ne e frică de ministrul culturii, ci de 
cultura ministrului! (C.L.)

Nu ne e frică de ministrul culturii, ci de cultura ministrului! 

eveniment



152
pagina

REVISTA FEED BACK                                                              nr. 1-2/ ianuarie-februarie 2014 

Sub titlul “Sărbătorile de miere”, 
Horia Zilieru publică, sub egida Asociaţiei 
“Universul prieteniei” (preşedinte Rodica 
Rodean), o nouă microantologie de poezie.

Aflat în prima linie a poeţilor 
generaţiei şaizeciste, Horia Zilieru e un poet 
spectaculos, atât la nivelul viziunii lirice, 
cât şi a experimentului textual. El rămâne 
uin prestigiator al sintaxei, al paradoxului 
şi oximoroniei, unul din puţinii poeţi ai 
generaţiei sale vânduţi total livrescului.

Dacă o parte a criticii l-a taxat 
drept purtător al insignelor retoricii 
tradiţionaliste, dacă o alta l-a aşezat în 
zona poeziei neosimbolistice, Horia Zilieru 
a rămas un poet al experimentului liric, 
un orfic nemântuit şi un inventator al 
„gramaticii erosului”.

Daniel CORBU

Horia ZILIERU
Sărbătorile de miere
Editura "Pim", 
"Universul Prieteniei", Iaşi, 2013
Colecţia “Poeţi ieşeni”

Aici, în acest “infinit ca o posibilitate 
finită” (sintagmă memorabilă, ce dă 
măsura adâncimii şi altitudinii, la care 
se situează meditaţia estetică a poetului), 
stăpânesc lumina, albul imaculat al zăpezii 
(ce transfigurează totul), tăcerea (formă 
privilegiată de comunicare, de supra-
comunicare, cu sacrul, cu “cele ce sunt”, 
după spusa iubitului meu prieten, mutat 
la Domnul, Mircea Ciobanu): “Nevoia 
de a sta zilnic de vorbă cu Dumnezeu,/ 
dincolo de hărmălaia lumii,/ oameni care 
se salută dar care nu se mai pot cunoaşte,/ 
vezi, din farurile autovehiculului radiază/ 
în acelaşi timp lumina şi întunericul...// 
Dincolo, oamenii vorbesc,/ dincolo, El 
tace...”

Eugen DORCESCU

Constantin STANCU
Greutatea gândului nerostit
Editura "Realitatea românească"

promo libris
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În volumul „Petarde reci”, semnat 
de Aurica Istrate, autoarea abordează un 
tip de scriitură emoţională, cu ta blouri 
desprinse aproape firesc din viaţa reală şi 
din natură, cu vers lin curgător şi îmbietor, 
aşezat cumsecade într-o matcă onorabilă, 
aşa încât nici nu mai trebuie căutat un rost 
poeziei sale pentru că, în sine, aceasta îşi 
atinge „la vedere” cel mai important obiec-
tiv: acela de a emoţiona.

În cvasitotalitatea ei, colecţia de poeme 
din volum este dedicată iubirii, cu poezii în 
care eul liric veşnic îndră gostit trage cu 
dinţii de mugurii vlăstarelor primăvăratece 
ale unei iubiri rătăcite, care se mai scurge 
încă prin toţi po rii simţirii, divin, precum 
un strop de lumină din ziua dintâi: „Te-aud, 
te văd, te simt plutind iubire /în tot ce sunt, în 
tot ce mi-a rămas / Lumină de altar, dumnezeire 
/ O noapte, un alcov şi un popas” (Te aud, te 
văd, te simt).

Remarcabilă prin maturitate şi femi-
nitate, poezia Auricăi Istrate creează impre-
sia unor modele livreşti mai înde părtate, 
producţia sa lirică părând că ni se arată 
din perspectiva unor experienţe literare 
îndepărtate. Cartea poartă cu ea parfumul 
de lux al poeziei de dragoste. O poezie de 
o mare densitate lirică, o poezie a căutării, 
nostalgiei şi îndoielii. O po ezie bine struni-
tă ca formă literară şi profundă în sensibili-

tate. O poezie spirituală, confesivă, plină de 
reverenţă, care redă melancoliei dimensiu-
nea măreţiei, şi care are vocaţia de a aduce 
satisfacţie deplină măriei sale – cititorul.

Petre RĂU

Aurica ISTRATE
Petarde reci
Editura "Contrafort", Craiova

Spuneam cândva despre bucovinealul 
Tucu Moroşanu că face parte din tagma 
purtătorilor nuielei fermecate, transfor-
mând (asemenea legendarului Midas din 
mitologia greacă) tot ce atinge, mai bine zis, 
îi convine să atingă, în poezie.

Lapidat de cuvinte este a şasea carte de 
poezie a autorului, apărută la o distanţă 
de paisprezece ani de la debut, o carte pe 
care o considerăm uşor diferită de celelal-
te prin fineţea viziunilor, prin construcţia 
sigură a textului şi prin etalarea unor efecte 
originale. Cităm în întregime Animus: „ 
Precum ştrengarul furişat/ în livadă străină/ 
te culegea ca pe o piersică/ de aur răcoros/ 
şi nu se mai sătura de iubire./ O mala-
die neinteresantă/ invazia anotimpurilor 
viclenea/ în coama bucuriilor/ nebăgate în 
seamă,/ până când pe nesimţite/ oglinda 
refulează ecorşeul/ pipăit de nostalgii suf-
focate/ de scrumul lăuntricei ecpiroze/ în 
urma căreia moartea/ uitând melancolia 
încărunţită/ nu poate-nţelege/ cum se poate 
decanta/ armonia din zădărnicie.”

Daniel CORBU

Tucu MOROŞANU
Lapidat de cuvinte
Editura "Junimea", Iaşi, 2013

promo libris
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Andrei Maftei a împrumutat de 
la clasici forma poeziei şi ritmurile 
ei. Fapt de domeniul evidenţei, la o 
simplă lectură. Interesant se dovedeşte 
a fi totuşi altceva. Acest tip de poezie 
(sonoră, flexibilă) cere obligatoriu o 
complinire de altă natură. Cuvintele 
sunt nişte chei care pot deschide sau 
închide ceva. Cuvintele au nevoie de un 
plus care să le amplifice capacitatea de 
a virtualiza, de a ridica la un alt statut 
emoţional şi semantic lumea pe care o 
poartă în ele. Iar acesta complinire de 
esenţă nu poate fi alta în cazul poeziei 
lui Andrei Maftei decât muzica.

Şerban AXINTE

Andrei MAFTEI
Dragostea lui Iar
Editura "Mega Mix", 2013

Mihai Vicol îşi construieşte cărţile 
ca pe sărbători. Sărbători ale fiinţei. 
Edenul disperării, noua sa carte, adânceşte 
obsesiile poetului bârlădean în lupta cu 
agresivitatea realului şi superficialitatea 
acestui timp postmodern. Noua sa carte 
cuprinde în special poeme de dragoste, 
texte sfâşietoare de atingere a unui râvnit 
ideal. O lirică profundă a unui poet orfic 
aflat între „sufletul păgân al iadului” 
şi „neprihănita mea iubire”. Ultimul 
poem al cărţii e un portret revelator: 
„Viaţa poetului seamănă leit cu moartea/ 
poezia are miros de sânge şi crini// Tăceri 
duminicale i se abat în cale/ iubirea-i urlet 
de viaţă pentru el// Poetul e proorocul 
nopţii care tulbură/ liniştea de aur a 
blândului copac”.

Nora VELICICOVSKI

Mihai VICOL
Edenul disperării
Editura "Opera Magna", Iaşi, 2014

promo libris
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SUPLIMENT 
FEED BACK
30

Draga OLTEANU MATEI

UHA
(Ciorbă de peşte rusească)
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S-a născut pe 24 octombrie 1933 la Bucureşti.
A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale” 

în 1956, iar în luna septembrie a aceluiaşi an a debutat în piesa “Ziariştii” 
de Alexandru Mirodan. 

Cariera ei se întinde pe parcursul a peste 50 de ani în care a încântat 
spectatorii români interpretând sute de personaje în film, teatru şi 
televiziune. 

De-a lungul carierei sale a jucat în diferite piese de teatru: Coana 
Chiriţa după Alecsandri, pentru care a scris şi un scenariu de film în două 
serii (Coana Chiriţa - 1986 şi Chiriţa la Iaşi - 1987), Gaiţele de Kiriţescu 
(1977), Căruţa cu paiaţe de Mircea Ştefănescu, Hagi Tudose de Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, Domnişoara Nastasia de G.M. Zamfirescu, Pisica 
în noaptea de Anul Nou de D.R. Popescu, “Autorul e în sală” de Ion Băieşu 
etc. Pe scena Teatrului Naţional a mai jucat în Azilul de noapte de Maxim 
Gorki, în Crima pentru pământ, o dramatizare după romanul cu acelaşi 
nume al lui Dinu Săraru.

A făcut o carieră plină de succes şi în Televiziune, unde a avut apariţii 
memorabile în programele de varietăţi şi de Revelion. A făcut un cuplu 
memorabil cu regretatul Amza Pellea, jucând-o pe Veta, soţia lui Nea Marin, 
în numeroase show-uri TV şi în filmul artistic “Nea Marin miliardar”. Pe 
parcursul carierei sale în film, Draga Olteanu-Matei a colaborat cu regizori 
importanţi, precum Andrei Blaier, Dan Pita, Elisabeta Bostan, Geo 
Saizescu sau Sergiu Nicolăescu. De asemenea, Draga Olteanu-Matei apare 
într-unul dintre filmele importante pentru cinematografia românească a 
anilor 1990, Faimosul paparazzo (regizor Nicolae Mărgineanu, 1999). Draga 
Olteanu-Matei a debutat în film cu un rol în lung metrajul Blanca (1955), 
regizat de Mihai Iacob si Constantin Neagu, în distribuţia căruia se 
regăseau, printre alţii, Amza Pellea şi Silvia Popovici.  

Roluri antologice din filme care au marcat istoria cinematografului 
românesc de public, precum Coana Chiriţa (regizor Mircea Drăgan, 
1986), Ilustrate cu flori de câmp (regizor Andrei Blaier, 1974), Nea Marin 
Miliardar (regizor Sergiu Nicolăescu, 1979) sau Buletin de Bucureşti 
(regizor Virgil Calotescu, 1982). 

După pensionarea sa de la Teatrul Naţional din Bucureşti, în 2007, 
Draga Olteanu-Matei s-a retras la Piatra Neamţ, unde şi-a înfiinţat propria 
companie: Teatrul Vostru – primul teatru particular din Romania cu actori  
neprofesionişti, rămânând astfel aproape de lumea artelor spectacolului.

Actriţa Draga Olteanu Matei a fost decorată la 30 mai 2002 cu Ordinul 
naţional Steaua României în grad de Cavaler, alături de alţi actori, „pentru 
prestigioasa carieră artistică şi talentul deosebit prin care au dat viaţă personajelor 
interpretate în filme, dar şi pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film 
românesc”. 

Alte premii: Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră - 2010; Premiul de 
Excelenţă al Revistei VIP - 2005; Premiul UNITER pentru întreaga activitate 
- 2004; Premiul TVR şi PTWB (Prime Time World Broadcast) pentru Cea 
mai iubită actriţă - 2003; ACIN (pentru Ilustrate cu flori de cîmp şi Filip cel 
bun - 1975).
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suplimentul Feed Back

Cam pe la sfârşitul verii,
Când de rod se-ndoaie merii,
Pe când strugurii aurii
Te ademenesc prin vii,
Prin grădini şi prin bostane,
Prelungi raze diafane
Prind a bate dintr-o dungă
Prevestind o toamnă lungă
Cu pere ascunse-n fân
Şi cu nuci furate-n sân...
Ne plimbam c-un vas pe Volga
Cu translatoriţa Olga
(Ce ne-nsoţea oficial),
Un director general
Din cinematografie – 
Bărbat plin de curtoazie,
Cultivat, spiritual, fin –
Pivniceru Constantin,
Margareta Pogonat,
Eu... şi-un „nene”cam ciudat
Cu înfăţişare sumbră
Ce ne-nsoţea ca o umbră,
Ne zâmbea din când în când,
Dar nu scotea un cuvânt –
Nici măcar „pre” limba lor
(Vreau să spun, a gazdelor).
Se cuvine-o explicaţie:
Noi eram în delegaţie.
Prezentam - îmi amintesc –
În cadru sărbătoresc,
O ediţie specială
De trei filme dintr-o gală.
Gazde pline de manieră
Ne duceau într-o croazieră,
Să vedem cam cum arată
O centrală programată,
Un colos „ ultimul răcnet”
După parametri „trăznet”!
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suplimentul Feed Back

..................................................
Maluri blânde, cer senin,
Păduri rare de arin... 
Volga ne purta domoală
Către o... hidrocentrală.
Noi, din câte-am ,,oblicit”
Nu ne-am prea fi... „ofilit”
Dacă nu o vizitam;
Dar, programul e program
Şi când eşti primit frumos,
Nu prea mai ai loc de-ntors!
Deci, după ce ne-am uitat
Peste tot şi... „ne-am mirat”
De... turbogeneratoare
Şi de hidroizolare,
Pompe, fluizi hidraulici...
Ne-am întors pe vas... abulici
Sătui de... superprograme
Însă leşinaţi de... foame.
Dar gazdele – după semne –
Nu prea păreau să se-ndemne,
În iubirea lor frăţească,
A fi vrut să ne hrănească...
Şi cum vorbeam noi încet,
Rezemaţi de parapet,
Căci Olga plecată-n pripă
Ne abandonase-o clipă
Pentr-o treabă ce, se pare,
Nu suferea amânare,
Când ne-am văzut singurei,
Scăpaţi de sub paza ei,
Ne-am pornit a face haz de...
Prea „amabilele” gazde
Şi-a-ntreba plini de „răbdare”:
„Ăştia... nu dau de mâncare?”
Atunci, umbra „cea plăcută”,
Omul cu gura cusută,
Luând un aer nonşalant
Se-ndreptă spre comandant
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Şi vorbindu-i susţinut,
Dovedi că... nu e mut.
............................................
Nu mai intru-n amănunte –
Ne-am trezit poftiţi sub punte,
Unde ne-aştepta o masă
Pur şi simplu... maiestuoasă,
Lungă cât ţinea vaporul
(De te cuprindea fiorul)
De un alb strălucitor,
Decorată-ncântător
Cu ghirlande delicate
Din flori albe, sidefate,
Ce-aveau frunza lunguiaţă
Şi subţire ca o aţă
Curbându-se graţios
Cu vârfu-ndreptat în jos,
Conferindu-le discret
Un distins aspect cochet;
Ele cresc – din spusa Olgăi –
Doar pe malurile Volgăi. 
Ce tacâmuri, porţelanuri,
Ce cristaluri, ce pocaluri
De Georgia, din corn de vită,
Cu marginea aurită!
Fructe cu gust minunat,
Din Orientul apropiat,
Mustind de seve suave:
Rodii, kiwi şi guiave,
Mere, nuci de cocos, pere
Lăfăindu-se-n fructiere;
Struguri – cât nişte purcei –
Cu frunze şi cu cârcei
Înveseleau ambianţa
Completându-i eleganţa.
Nu mai vorbesc de gustări
Dintre cele patru zări:
Icre moi, bureţi muraţi,
Somon, păstrăvi afumaţi,
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Labă de urs siberian
Şi piept file de fazan
Icre roşii şi homari,
Langustă, creveţi, calmari,
Păstrămuri de sturz şi gotcă
Printre garafe cu vodcă,
Icre negre şi becaţă,
Boluri cu stridii în gheaţă.
Ouă cu hrean şi smântână,
Armagnac, ţuică bătrână,
Wisky, şnapsuri bavareze,
Gin şi romuri cubaneze... 
Ce aspicuri, ce pateuri,
Toate numai la antreuri!
Vermuturi italieneşti
Şi şampanii franţuzeşti;
Căprioară împănată
Şi anghilă marinată,
Vin dulce şi gros, de Gruzia
Şi Xeres din Andaluzia.
Vrând să ni se „rupă gura”,
Era – ce mai tura-vura –
Revărsat pe masa-ceea,
Cornul caprei Amalthea!
O masă aşa bogată
Ajungea pentr-o armată
De gepizi înfometaţi...
Noi eram trei mari şi laţi!
Blonda noastră de Olguţă,
Cam speriată şi... micuţă,
„Gazdele” din Stalingrad,
Pân-la cel mai înalt grad
În cinematografie,
Care încercau să fie,
Deşi vizibil crispaţi,
Cât puteau mai degajaţi –
Căpitanul cel integru
Şi – evident – „omul negru”.
Nici nu ne-aşezasem bine
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Sperând să mâncăm, în fine,
Când... gazdele s-au sculat
Şi s-au pus pe... toastat
Pentru tot ce ei socot că...
Merită să bei o votcă.
Am închinat şi-am băut
Trei pahare la-nceput,
Un proverb vrând să ne-nveţe:
„Dumnezeu are trei feţe”!
Şi eşti obligat să bei
Căci... aşa este la ei!
Noi ciocneam după tipic,
Dar sorbeam doar câte-un pic,
Ca să bem şi mai apoi,
Căci... aşa este la noi,
Protocolu-i protocol,
Dar nu pe stomacul gol!
În sfârşit ne-am aşezat
Şi-am purces la... mestecat.
Din câte vodci s-au golit,
Fraţii s-au mai încălzit
Şi-atât am „fraternizat”...
Până ni s-au dezlegat
Limbile... şi-am început
Să povestim ce-am văzut
Pe unde ne-am preumblat,
Ce ţări am mai vizitat...
Până s-a ajuns la vin
Am vorbit despre... Berlin,
Despre... Praga, despre... tancuri,
Apoi... am trecut la bancuri.
„Omul negru” asculta
Şi... ca de-obicei... zâmbea.
Atunci eu, ca să nu tac,
N-am de lucru şi atac:
„Deci”(!) la Bucureşti, zic eu,
Se găseşte un muzeu
De istorie naturală
Cu reputaţie mondială.
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Într-o iarnă, pe la noi,
Imediat după război,
La muzeu au fost aduşi
Mai mulţi vizitatori ruşi
Printre care, trei soldaţi
Tineri, proaspăt decoraţi.
Când ajunseră-n aripa
Unde Grigore Antipa
Conservase prin borcane
Tot felul de lighioane,
Unu-ntreabă: -,,În formol?”
- „Nu, în cel mai pur alcool”! 
Spune ghidul şi – în pripă –
Trece-n cealaltă aripă. 
Soldaţii rămân în urmă 
Răzleţindu-se de turmă
Şi cuprinşi de frenezie
Golesc într-o veselie
Spirtul – fără nici o silă,
De-i batracian sau reptilă –
Dându-l pe gât cu elan
Şi... borcan după borcan.
Când, aproape de ieşire,
Ghidul vede cu uimire
Că din grup lipsesc cei trei.
Dând să plece după ei,
Fiindcă nu-i ieşeau la număr,
Se trezi că-l bat pe umăr
Şi-abia mai stând pe picioare
Îl sărută cu ardoare
Întrebând cât mai discret:
- „Sluşai, tî! ... krokodil niet?”
.................................................................
Dar, în loc să se amuze,
Gazdele-au priviri obtuze
Şi observ cu stupefacţie
Că nu au nici o reacţie –
Drept care trag o concluzie:
Nu vreau să fac vreo aluzie,
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Dar – de nu-i spui dinainte
Că e banc, să ia aminte,
Rus, neamţ ori american,
Ţi l-ai şi făcut duşman.
Atunci, iute, să schimb vorba,
Arunc în discuţie „ciorba”
Şi zic: - Când plec „în afară”
Indiferent în ce ţară,
Plină de curiozitate,
Vreau să văd tot ce se poate
Şi să gust, fără-ndoială
Şi-o mâncare naţională.
Am fost şi la Moskova,
Însă n-am mâncat... „UHA”!
Ne-au privit plini de mirare
Întrebând cu încântare
De unde ştim cum se cheamă
Această vestită „zeamă”?!
Răspunserăm năprinstan:
- Din „Fiertura lui Demian”!
Căci citisem „de istov”
Fabulele lui Krîlov,
Într-o tălmăcire rară,
Transformate-ntr-o comoară
De-un imens poet peren
Ce-a tradus şi La Fontaine,
„Eclatant”, cum spun francezii,
Marele Tudor Arghezi.
........................................................
Nu spun c-am vorbit doar eu,
Feritu-m-a Dumnezeu!
Margareta, la „urări”,
Le-a tras vre-o trei cuvântări
Ca la carte, drept dovadă
Că... le-a stat pisoiu-n coadă!
Don’ director General
Le-a vorbit mai „substanţial”
Despre chestii tehnice
Româno-sovietice(!)...
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Şi-uite-aşa, din vorbă-n vorbă,
Eu trăgând mereu spre ciorbă,
Zice unu-n gura mare:
- „Nu ne-ar strica o plimbare!”
Aşa că ne-au invitat
Să coborâm pe uscat.
Bine-nţeles, ne-am supus.
Mai era ceva de spus?
.................................................
Am intrat ca-n Paradis,
În nişte grădini de vis!...
Cultivate de-un colhoz,
Ca-n... „Vrăjitorul din Oz”.(!)
Pe sub pomi şi printre haturi,
Pepeni tolăniţi pe straturi,
Galbeni, ca de chihlimbar
Şi mari cât... roata de car!
N-aţi văzut aşa ceva... 
Poate, doar, la cinema.
Apunând soarele, faur,
Îmbăia merele-n aur...
Eram parcă-ntr-o grădină
(De origine divină
Dintr-un mit încântător):
Cea a Hesperidelor.
Cum umblam noi laolaltă
Privind cu gura căscată,
Se şi iviră doi ghiuji
Să ne aleagă „harbuji”...
Cinci codane frumuşele
Cu panere de nuiele
Se-aţineau prin apropiere,
S-avem în ce strânge mere.
Don’ Director, fără veste,
Observă că nu mai este
Vaporul la locul lui...
Nici de-a lungul râului.
Nu ştiu când s-a petrecut,
Pur şi simplu-a dispărut.
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Noi ne-am cam descumpănit,
Dar el zice-nveselit:
-,, Nu prea văd situaţia-n roz,
Cred că-nnoptăm la colhoz”...
Şi se uită lung la noi:
- „Eu am cinci!... Ce faceţi voi”?!
............................................
Bref! La ce s-o mai lungesc?
Nu vreau să vă plictisesc... 
Numai cât ai zice „peşte”
Vaporul se şi iveşte,
Iar... cât ai zice „libarcă”
Vine după noi o barcă
În care, cu voie bună,
Cu-ncălţările în mână,
Ne şi căţărăm de zor,
Să ne vedem pe vapor.
Soarele pe boltă, sus,
Murgii-şi mână spre Apus;
Şi pe noi... oaspeţi ,,de casă”...
Ne poftiră iar la masă...
Până când ne-a luat vaporul,
Masa şi-a schimbat decorul,
Dar acum avea pe ea
Doar o simplă muşama
Înflorată, peste care,
Chelnerii – cu-ndemânare –
Aşezau, făr’ să dea-n brânci,
Străchini de lemn mari şi-adânci.
Printre ele-n intervale,
În străchini de lut, ovale,
Puneau piper măcinat
Şi ardei roşu, pisat.
Noi, fără s-o arătăm,
Nu-ncetam să ne mirăm
Întrebându-ne în şoaptă:
- Oare ce ne mai „aşteaptă”?
În curând ne-am lămurit,
Căci, îndată s-au ivit
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Cinci sau şase marinari
Aducând castroane mari
Pline cu-o zeamă fierbinte
Şi ni le-au pus dinainte.
.............................................
Dumnealor, cât am lipsit,
Au plecat la pescuit...
Noi, pe malul plin de glod,
Ei în Volga c-un năvod!
Şi ne-au spus: - „N-aţi vrut aşa?
Iată, asta e UHA!”
O fiertură alburie
Cum e cea pentru piftie
Când o ţii prea mult pe plită
Sau nu-i bine limpezită.
Doar că peste ea pluteşte
Un strat de ulei de peşte,
Auriu, cu o grosime
De un deget şi mai bine!...
Cât am fost copil, fireşte,
Mi-au dat untură de peşte
Zilnic, o lingură plină,
Cu lămâie şi măslină;
Îns-acum, nu-s ispitită
S-o mai beau şi clocotită...
Prin urmare-aştept cuminte
Să mi-o ia altu-nainte
Şi să-şi pună cât îi place
Ca să văd şi eu cum face.(!)
Observând că nu-ndrăznim
Din castron să ne servim,
Îşi puseră ei un strat
De piper şi-ardei pisat,
Iar deasupra lui, în fine,
Două polonice pline.
Şi s-au apucat să soarbă...
Lacrimi le curgeau în barbă,
Dar nu se lăsau deloc,
Chit că le lua gura foc!
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Pălălaia s-o învingă,
Turnau vodcă-n ei s-o stingă.
Noi ne pregăteam cuminţi
Să ne luăm inima-n dinţi,
Când, doi chelneri, pe-ndelete,
Dau uşile de perete,
Iar alţi patru-aduc ligheane
Cu peşte rasol... mormane!
Morun, cegă şi nisetru,
Hălci cam de vre-un sfert de metru,
Somn, şalău, păstrugă, mreană,
Bucăţi numai pe sprânceană,
La trei inşi câte-un lighean,
Cu sos de oţet şi hrean
Cu smântână... (fiindcă ei
n-au auzit de „mujdei”).
Atunci ne-am încumetat
Şi pe loc am constatat
Că astfel de combinaţie
E-o mâncare de... senzaţie!...
Nu mai pusesem în gură
O asemenea fiertură,
Care-n plus te uluieşte
Cât de simplu se găteşte:
Pui la fiert în multă apă,
La un loc, morcovi cu ceapă,
Ţelină verde-n buchet,
Piper, dafin şi oţet,
Câte-un strop din fiecare,
După gust – şi-un pic de sare.
Când au fiert, de bună seamă,
Le scoţi afară din zeamă,
Pui bucăţile de peşte
Şi-aştepţi până clocoteşte
La o flacără plăpândă
Să fiarbă în undă blândă
Şi cu valuri cât mai line
Ca să se pătrundă bine.
(O mâncaţi, precum v-am spus
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Câteva versuri mai sus!)
.................................................
Să vă spun ce-a mai urmat?
După ce ne-am îndopat,
Tot eu le zic: - ,,Măi, băieţi,
Dar vin românesc, n-aveţi?”
Cum să nu?! Şi-ncep să care
Vinuri din podgorii rare,
Zghihară, Riesling, Fetească,
De producţie românească.
Şi... a-nceput o paradă...
Cu merele din livadă,
Pepenii uriaşi... „tăieţi”
Şi cu munţi de... porumbi fierţi.
Am cântat, am recitat,
Şi desigur... ne-am pupat (!)
După ce-am băut Feteasca,
Am jucat şi căzăceasca,
Şi-am mai golit câte-un rând,
„Omul nostru”-a spus plângând
După ce ne-a strâns la sân:
- „Tata meu era... român”!
...................................
Iar când ne-am încumetat
Să ne-ntoarcem pe uscat,
Pentru noi NOAPTEA, cu fală,
S-a înveşmântat de gală
În miresme-mbătătoare
Şi în... stele căzătoare!
Ar mai fi ceva de scris?
Am trăit o zi de vis!
..........................................
Un lucru nu mi-a plăcut:
N-aveau... crocodil umplut!!!
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